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ِفاعلية توظيف !عض التطبيقات التعليمية الذكية �� تقديم وحدة مق	�حة عن �من 
ْ َّ َّ ََّ ْ َ َّ

ِ ِ ِ
َّ َّ

ِ
َّ

ِ
ُ

السي�4ا3ي ع01 التحصيل املع
َّ

ِر�� و<تجا>ات نحوه لدى طالبات املرحلة املتوسطة  ِ ِ ِ
ّ ِ

ُ ّ ْ

ة ِباملدينة املنو ر
َّ ُ

ِ
َ

ِ 

  ، باسم نايف دمحم الشرGف1 حسن غوصنأم�Bة عبد الرحم

ة، اململكـة العرOيـة ، Mلية ال	�بية، جامعة تقنيات التعليمقسم  رطيبة، املدينـة املنـو
  .السعودية

 TU4160415@taibahu.edu.sa: االلكتروني للباحث الرئيسال�4يد 1

BSHREEF@taibahuedu.sa 

 :مTUص

اســــة إ�ــــ� التعــــرف ع�ــــ� قيــــاس فاعليــــة توظيــــف التطبيقــــات الذكيــــة القائمــــة ع�ــــ�  َّ$ــــدفت $ــــذه الد َّ ُّ َ ر ِ
ّ

اه  الرســوم املتحركــة، 0ــ/ تقــديم وحــدة مق?8حــة عــن =مــن الــسي89ا7ي، ع�ــ� التحــصيل املعر0ــ/ و-تجــ

ِوتحقيقــــا لـــذلك اتبعــــت الد. نحـــوه
ّ اســـة 0ــــ/ً َاســـة املــــنPQ شـــبھ التجرLMــــK، وتمثلـــت أداتــــا الد رَ ِر

ــار : ّ اختبــ

اسة إ�� النتائج التالية. تحصي�/، ومقياس اتجاه َوتوصلت الد ر ِ
َّوجود فر ذي داللة إحصائية عند : ّ ٍ ق

جـــات طالبـــات اijمـــوعتhن التجرfMيـــة والـــضابطة 0ـــ/ التطبيـــق ) α≥0.01(ىمـــستو  َّبـــhن متوســـطي د ر ِ
ّ

جـة الoليـة لالختبـار التحـصي�/، لـصاlm البعدي ملستوMات  َّالتذكر، والفpم، والتطبيـق، وكـذلك الد ر
ُّ

ـــ/ مـــــنPQ . َّاijموعـــــة التجرfMيـــــة ة تـــــضمhن وحـــــدة عـــــن =مـــــن الـــــسي89ا7ي، 0ــ اســـــة بـــــضر ـــت الد روأوصــ ور َ
ِ
ّ

َّاvmاســـب t�ـــ/ للمرحلـــة املتوســـطة، و-ســـتفادة مـــن التطبيقـــات الذكيـــة 0ـــ/ توضـــيح مفـــا$يم =مـــن  ِّ

ىي، واسـتخدام نظرMـات الـتعلم املـوقفي 0ـ/ تـصميم محتـو وأ7ـشطة مـنPQ اvmاسـب t�ـ/ 0ـ/ الـسي89ا7
ُّ

ِاملرحلة املتوسطة
ّ.  

  .التطبيقات الذكية، =من السي89ا7ي، الرسوم املتحركة، -تجاه :الXلمات املفتاحية
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The Effectiveness of Employing some Smart Educational 
Applications in Presenting a Proposed Unit for Cybersecurity on 

Cognitive Achievement and Attitudes Towards it Among 
Intermediate School Students in Maddinah 

Amirah Abdulrahman Ghous  1 , Basem Naif Mohammed Al-
shareef 
1Corresponding author E-mail: TU4160415@taibahu.edu.sa  

                                                BSHREEF@taibahuedu.sa  

ABSTRACT: 

This current study aimed to investigate the effectiveness of employing 
smart applications (animation) in presenting a proposed unit on 
cybersecurity on cognitive achievement and the attitude towards it for 
intermediate students. The study followed the Quasi-experimental 
approach, and the researcher has built the instruments which consisted 
of an achievement test, a scale of attitude. The study found the 
following results: The presence of a statistically significant difference 
at the level (0.01≥α) between the mean scores of the students of the 
experimental and control groups in the post application of the level of 
memory, comprehension, and application, as well as the total score of 
the achievement test in favor of the experimental group. The study 
recommended the use of smart application in clarifying the concepts of 
cybersecurity among middle school students, teaching curriculum 
about cybersecurity and the practices designed to protect themselves 
from attack, damage, and unauthorized access, using Situational 
learning theory in building the content & activities of the curriculum.  

 Keywords: Smart applications, Cybersecurity, Animation, Attitude. 
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  :مقــدمــــة
ات 0ــ/ شــ{| مجــاالت اvmيــاة اليوميــة، وم}zـــا         ر أصــبح اijتمــع ال?8بــو يواجــھ التحــديات والتطـــو ي

ف واملعلومـــات ا�jتلفـــة واملتنوعـــة،  رمجـــال تقنيـــة -تـــصاالت واملعلومـــات، وتـــدفق الكثhـــ8 مـــن املعـــا َّ

 lر مـا �ـس�| بمـصط�pا، فظz� ونحـن كمجتمعـات 7ـس�� إ�ـ� ،"-نفجـار املعر0ـ/"وال{K يصعب مالحق
ك للمعرفة واملعلومات، وذلك من خالل دمج  رالتحو من مجتمع اس�zال�ي، إ�� مجتمع منتج ومشا ل
ات  رالتقنيــــة 0ـــــ/ املؤســــسات التعليميـــــة، والعمــــل ع�ـــــ� توظيفpــــا بالطرMقـــــة املث�ــــ�، ودمجpـــــا 0ــــ/ املقـــــر َّ َّ

اســــية؛ لتحقيــــق =$ـــــداف امل�ــــشودة، وتحــــسhن مخرجـــــات التعلــــي َّالد رم، وجعــــل املـــــتعلم $ــــو محـــــو ر ِ
ّ

َّالعملية التعليمية َّ.   

َّوتنامت دعوات دمج التقنية 0/ التعليم لتحقيق =$داف ال?8بوMة امل�شودة، فظpر لدينا    َّ

ق  قمــصط�l تقنيــة تفــسر =دوار ال{ــK �ــساعد ا9�mــ8اء ع�ــ� تــصميم ب�ئــة التعلــيم وطــر تنفيــذ$ا، وفــ َّ

َّأ$داف محددة ناجمة عن -طالع ع اسـات املpتمـة 0ـ/ قطـاع -تـصال ُ ر�� -بحـاث املتخصـصة والد
�zــــا imن املعلومــــات ومعاMــــوoـــ/ عمليــــات ت د الfــــشرMة 0ـ َّوالتعلــــيم، وايــــضا عــــن طرMــــق اســــتخدام املــــوا ر

ً

ّوتخزz{Mـا، وتبادلpــا بالوســائل التقنيــة ا�jتلفــة؛ لتــصبح عمليــة التعلــيم فعالــة �ــشoل أك9ــ8 وأفــضل َّ َُّ
 "

  ).273، ص2019العليان، (

َّ    ون�يجــة الن�ــشار الpواتــف الذكيــة واvmواســ�ب اللوحيــة ع�ــ� نطــاق واســع 0ــ/ tونــة =خhــ8ة، أدى  َّ

َّذلـــك إ�ـــ� اســـتخدام التطبيقـــات التعليميـــة الذكيـــة، ومـــا تحتوMـــھ مـــن وســـائط متعـــددة، مـــع تـــوفر  َّ
اتھ وسرعتھ  Mة، حيث ت�يح لoل طالب التعلم حسب قد رالتغذية الراجعة الفو

ُّ
ِ
ّ ُ َّ َّالذاتية، ودافعيتـھ ر

َّللوصو إ�� املعلومات بكفاءة وفاعلية    ).Nilforoosh & Dib, 2013؛ 2013الصاlm، (ل

َّ   ولالستفادة من ا�mصائص والسمات للتطبيقات الذكية 0/ العمليـة التعليميـة، ظpـر العديـد مـن  َّ َّ
ِ
ّ

اســــة الــــشرMف  اســــات ال{ــــK تناولــــت $ــــذا املوضــــوع، م}zــــا د رالبحــــوث والد َر
ِ
، حيــــث )608، ص 2018(ّ

َّتطر الباحث إ�� -ستفادة من التقنيـات الذكيـة، 0ـ/ مرحل{ـK التعلـيم اimـام�/ وقبـل اimـام�/، 0ـ/  ق َّ

اســــية النظرMــــة والعمليــــة، وقــــد عرفpــــا بأ®zــــا  ات الد َّاملقــــر َّ َّ َّ ر ـــم تطوMر$ــــا "ر ـــات ال{ــــK تـ =جpــــزة والتطبيقـ
َّخصيـصا لألغـراض التعليميـة وال?8بوMـة، وترتكـز ع َّ َّ�ــ� تقنيـات الـذ�اء -صـطنا³/، و=نظمـة التقنيــة ً

ــــر  ات التعليميـــــة =خـ ــــن أجـــــل مـــــساعدة املـــــتعلم ع�ـــــ� التفكhـــــ8، وتنميـــــة الـــــذ�اء والقـــــد ىالذكيـــــة؛ مـ َّ رَّ ِ
ّ

  ".للمتعلم

ــــف الذكيــــــة، إ�ــــــ� أثـــــــر  ـــــات الpواتــ ـــــصلة بمجــــــال تطبيقـ اســــــات ذات الـ َّو�ــــــش8h =دبيــــــات والد َ ر ِ
ّ

اســـة شـــمس َّاســـتخدام التطبيقـــات التعليميـــة ال رذكيـــة، لالســـتفادة م}zـــا 0ـــ/ العمليـــة التعليميـــة، كد َّ َّ َّ

لتنميــة التنــو التق¶ــK لــدى املعلمــhن، والتغلــب ع�ــ� مــا يoابــده الــتعلم -عتيــادي مــن ) 2016(الــدين 
ُّ

ِ
ّ

ر
سيلة لنقل املعلومات ومناقش�zا بطرMقة شائقة، وتقديم املpام و=7شطة  تhن، و ِجمود وكسر للر

ّ و و
اســة الــشمرا7ي �ــشoل مختلــف،  ال{ــK تطرقــت إ�ــ� اســتخدام التطبيقــات 0ــ/ �علــم اللغــة ) 2018(رود

ُّ َّ

ºَّنجل¹hية، كما حفزت ع�� القراءة، باق?8اح كتب مناسبة ال$تمـام الطـالب  َّ)(Kurnaz, Arslantas & 
Pursun,2020عـــــــا7يÃــــــــ8 والرhاســـــــة العم ي، ود ــــــاÃي )2017(ر ت إ�ــــــــ� إســــــــpام ) 2019(، والزعــ ــــــا رال{ــــــــK أشـ

ات التطبي رقــــات 0ــــ/ تنميــــة التحــــصيل لــــدى الطــــالب 0ــــ/ مــــستوMات التــــذكر والفpــــم والتطبيــــق، ومpــــا
ُّ

  . التفك8h العليا

Mد الطالب بفرص لتنمية املفا$يم العلمية، وحـل  َّوألن الغرض =ساKÄÅ من التعليم $و تز و
Çطpا بمواقف �عليمية، وذلك باستخدام التقنيات اvmد َّاملشكالت، عن طرMق تمثيلpا، و يثة، مثـل ر
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َّالتطبيقــــات التعليميــــة الذكيــــة القائمــــة ع�ــــ� الرســــوم املتحركــــة  َّ)Animation ( ــــ¹ الرســــومhَّحيــــث تتم

ة الدافعيــــة للــــتعلم، وتoــــوMن اتجا$ــــات إيجابيــــة نحــــو  zÉا ع�ــــ� جــــذب الطــــالب، وإثــــا َّاملتحركــــة بقــــد َُّّ
ر ر

Mـادة تحـصيل الطـالب  زالـتعلم، وÇالتـا�/ 
ُّ

نـ)2016قرÇـان، ( ر، وقـد عـرف قا  Gardiner andدر وم�ـستو َّ
Musto (2015)ــاz®ل :  الرســوم املتحركـة، بأoــش� Kموعــة مــن الــصو الثابتــة ال{ــij ِعــرض م�سلــسل

ّ
ر

  . و$م اvmركة

اســـة  اســـات والبحـــوث ال?8بوMـــة ذات العالقـــة، يتـــlÐ أن د رومـــن خـــالل مراجعـــة �عـــض الد َّر َ ِ
ّ

)Cookson, Kim & Hartsell (2020 ــ� تفــضيل الطــالب الر�ت إ َّســوم املتحركــة التعليميــة ع�ــ� رأشــا

ة  اســـة، وأن مقـــاطع الفيـــديو �ـــان لpـــا أك9ـــ8 =ثـــر 0ـــ/ تـــذكر املعلومـــات، ممـــا يحـــتم ضـــر رالكتـــب الد ور ِ ِ
ّ ُّ َ ّ

َّتوجيــھ ال?8بـــوhMن إ�ـــ� دمــج تقنيـــات الرســـوم املتحركــة، وتوظيفpـــا 0ـــ/ العمليــة التعليميـــة، كمـــا أكـــدت  َّ

اسـة  رسـوم املتحركــة 0ــ/ �عزMـز التحــصيل =�ــادي�K مـدى مــسا$مة ال) Demir & Akpinar) 2018رد
و-تجاه نحو التعلم، من خالل الرسوم املتحركة

ُّ
.  

َّوإيمانـــا بأ$ميـــة الرســـوم املتحركـــة 0ـــ/ نقـــل املعلومـــات بطرMقـــة قصـــصية، وتقـــديم املفــــا$يم  َّ ً

َّاijــردة بطرMقــة مرئيـــة ومــسموعة، بـــألوان جذابــة وخلفيــات صـــوتية، حيــث تحـــا�ي خيــال الطالـــب، َّ 
×ــسھ باسـتخدام الرســوم الكرتونيـة، يoــو أكÖـ8 كفــاءة،  نوتـصقل خ89اتــھ، وأن الطالـب الــذي يـتم تد َّ ر

ات، مــن ذلـــك الطالــب الـــذي تلقـــى �عليمــا  ة ع�ــ� اك�ـــساب املعلومــات واملpـــا ًوأكÖــ8 قـــد َّ
ر  &(Ùاعتياديـــار

Yilmaz 2017, Cakiroglu(   

َّ ال{ـــK لـــدzàا إمoانيـــة النفـــاذ ßـــ/ 7ـــسبة =ســـر %) 86(وحـــسب الpيئـــة العامـــة لإلحـــصاء، فـــإن 

َّلإلن?8نــــت 0ــــ/ اململكــــة العرÇيــــة الــــسعودية  ، $ــــذه ال�ــــسبة العاليـــــة )2019الpيئـــــة العامــــة لإلحــــصاء، (َّ
لية، ع�ـــ� عـــاتق =$ـــل واملؤســـسات التعليميـــة؛ لـــذلك وجـــب توعيـــة  َّيرافقpـــا iáـــم كبhـــ8 مـــن املـــسؤ َّ و

ات ال مــــة ل�vمايــــة مــــن الiQمــــات الــــسي89ا7ي، رالطــــالب بمفpــــوم =مــــن الــــسي89ا7ي، واك�ــــساب املpــــا زال
َّواvjافظة ع�� الpوMة ºلك?8ونية؛ ألن اimرائم السي89انية ال تقف عند حدود =فراد، بل تتعدا$ا  َّ َّ

 .(Coughlin, 2017) لوالدوإ�� املؤسسات 

ــــيات �عـــــض املـــــؤتمرات وامللتقيـــــات، مثـــــل مـــــؤتمر  تكنولوجيـــــا وتقنيـــــات " ًواســـــ�نادا إ�ـــــ� توصـ
قة بـhن "م والتعلـيم ºلك?8و7ـيالتعلـي س سـنة 6_4ر، املنعقـد 0ـ/ الــشا قــة 2018ر مـا ر، حيـث قـدمت و ِ

ّ ُ

ة تواصـــل tبــاء واملعلمـــhن مـــع "أمـــن أطفالنــا الـــسي89ا7ي"َّعمــل تحـــت مــس�|  ِ، ومــن التوصـــيات ضــر
ّ

ور
َّالطــالب املــرا$قhن، حــو مــا يفعلونــھ ع�ــ� ºن?8نــت، وا�jــاطر ال{ــK مــن املمكــن أن يتعرضــوا لpــ ا، 0ــ/ ل

ــــة ســـــلوكpم الرق�ـــــK، و7ـــــشاطpم ع�ـــــ�  ـــع مراقبـ َّحـــــال مـــــشاركة املعلومـــــات ال�äـــــصية مـــــع الغرÇـــــاء، مــ

  ).2019الغان�ºُّ) Kن?8نت؛ vmماي�zم من التنمر و-ستمالة ºلك?8ونية 

اسات،  َوحيث إن =من السي89ا7ي من املواضيع البحثية ال{K لم تحظ بالقدر الoا0/ من الد ر ِ
ّ َ َّ

ة تــضمhن وحــدة مق?8حــة عــن خاصــة لــدى طا ورلبــات املرحلــة املتوســطة، إذ ظpــرت اvmاجــة إ�ــ� ضــر ِّ

اســية، باختيـــار مفـــردات ت�ناســـب وطبيعــة �ـــل مرحلـــة، باســـتخدام  َّ=مــن الـــسي89ا7ي 0ـــ/ املنـــاPæ الد ر
اســة الــصا7ع، ســليمان، عــسران، الــسواط،  ت د د ع9ــº 8ن?8نــت، كمــا أشــا رالرســوم املتحركــة واملــوا ر ر

اســة )2020(أبوع�ــشة  ن حيـــث أقــر املعلمــو بافتقــار الطــالب إ�ــ� أساســـيات O'Brien (2019)ر، ود ِ
ّ َّ

=مـــن الـــسي89ا7ي، واvmاجـــة إ�ـــ� �علـــيم وتطـــوMر مـــنPQ �علي�ـــK عـــن املفpـــوم الـــسابق؛ ولـــذلك ا$تمـــت 
اسة اvmالية برصـد فاعليـة توظيـف �عـض التطبيقـات التعليميـة الذكيـة للرسـوم املتحركـة، 0ـ/  َّالد َّ َّ َّ َ ر ِ

ّ

قديم وحدة مق?8حة عن =من السي89ا7ي، ع�� التحصيل املعر0ـ/ و-تجا$ـات نحـوه، لـدى طالبـات ت



 
َفاعلية توظيف بعض التطبيقات التعليمية الذكية في تقديم وحدَّة مقترحة  َّ ِ ِ َّ ََّّ ّ َّ َِ ِ ِ ُ

َّعن األمن السيبراني على التحصيل ال ِ ْ َ ُمعرفي واالتجاهات نحوه لدى ْ ِّ ْ
ِطالبات المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة َّّ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ِ  

  رحمن حسن غوصّأميرة بنت عبد ال/ أ
   ريفد الشَّّ باسم بن نايف محم/د
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اســـــة ت�نـــــاو $ـــــذا املتغhـــــ8ات، باســـــتëناء  ة، ولـــــم تجـــــد الباحثـــــة د املنـــــو ِاملرحلـــــة املتوســـــطة باملدينـــــة 
ّ ل ر ر ِ

ّ

اسات َالد ر ِ
اسة ّ اسات د ر القليلة، ومن بhن تلك الد وقد تمثل) 2018الشرMف، باسم، (ر

َّ
 الpـدف مـن 
×س  ــــات التعليميـــــة الذكيــــــة، ألعـــــضاء $يئـــــة التــــــد ــــدى الــــــو³/ بالتطبيقـ ـــ/ معرفـــــة مـ اســـــة 0ـــ ــــذه الد ر$ـ َّر َّ َ

ِ
ّ

وأداة -سـ�بانة، . َّباimامعات السعودية، واتجا$اzÉم نحو$ا، وقد استخدم الباحث املنPQ الوصفي
اسة من  َوتoونت العي�ية الد ر ِ

ّ ×س، 0/ ثالث جا) 15(َّ و�ان من . َّمعات سعوديةرمن أعضاء $يئة التد
×س؛ �ـــسfب ان�ـــشار  Mـــادة الرصـــيد املعر0ـــ/ مـــن املعلومـــات، لـــدى أعـــضاء $يئـــة التـــد رضـــمن النتـــائج  ز

َّالتقنيات التعليميـة الذكيـة ة اسـتخدام التطبيقـات التعليميـة والتقنيـات . َّ اسـة بـضر َّوأوصـت الد ر ور َ ِ
ّ

ات النظرMــــة أو ال َّاvmديثـــة 0ــــ/ التعلـــيم اimــــام�/، 0ـــ/ املقــــر َّعلميـــة، واvmاجــــة إ�ـــ� تخطــــيط وتــــصميم ر

قمية َّوتطوMر املناPæ بطرMقة    .ر

اسـة  اسـة عـن تـأث8h تطبيقـات الـتعلم النقـال 0ـ/ ) Demir & Akpinar,2018(رأمـا د بحثـت الد
ُّ َ ر ِ

ّ

التحـصيل =�ـادي�K للطــالب اimـامعيhن، و-تجــاه نحـو الــتعلم النقـال، ومــستوMات تطـوMر الرســوم 
ُّ

تـــم اســـتخدام مقيـــاس اتجا$ـــات الطـــالب نحـــو . البحـــث املـــنPQ شـــبھ التجرLMـــKواســـتخدم . املتحركـــة
الــتعلم النقــال، واختبــار تحــصيل لفحــص تــأث8h تطبيقــات الــتعلم النقــال 0ــ/ تحــصيل الطــالب؛ وقــد 

ُّ ُّ

اســة مــن طــالب �ليــة ال?8بيــة بجامعــة دو�ــو إيلــو 0ــ/ تركيــا لتoونــت عينــة الد ز َّ ََّ ر ِ
و�ــش8h النتــائج إ�ــ� أن . ّ

الـتعلم 
ُّ

زالنقـال قـد �عـز التحـصيل =�ـادي�K للطـالب ِ
ّ وتoـو اتجا$ـات �ـشoل م�vـوظ تجـاه الـتعلم . ُ

ُّ
ن

ه نiQــا، قــد يزMــد �ــشoل كبhــ8 مـــن  ًالنقــال، عــالوة ع�ــ� ذلــك، يــر الطــالب أن الــتعلم النقــال باعتبــا ر
ُّ

ى
الدافعية للتعلم

ُّ اسة باستخدام التعلم النقال لزMادة تحصيل الطالب. َّ وأوصت الد
ُّ َ ر ِ

ّ.  

ــــــة  اســ ـــــــ�zدفت د ×س بواســـــــــطة ) 2019الزعــــــــاÃي، دمحم خلفـــــــــان،(ركمــــــــا اسـ ــــــد ــــــر التــ ـــة أثــ ـــ رمعرفــ
اKÄÅ لطالب الصف السا�ع 0/ مادة الرMاضـيات، واسـتخدم  رالتطبيقات التعليمية 0/ التحصيل الد َّ

KLMالتجر PQاسة من اختبار تحصي�/ ع�� عينة من . الباحث املن َوتoونت أداة الد ر ِ
ّ من طـالب ) 109(َّ

ة أ ق ذات داللــة رإمــا اســة إ�ــ� وجــود فــر ات العرÇيــة املتحــدة، وقــد توصــلت الد وبــو ظLــK بدولــة ºمــا َ ر ِر
ّ َّ

ات  اÅـKÄ لـدى الطـالب، 0ـ/ مـستوMات التـذكر والفpـم و-سـ�يعاب، ومpـا رإحصائية 0/ التحصيل الد ر َّ

ِكمــا أوصــت الد. َّالتفكhــ8 العليــا؛ ن�يجــة الســتخدام التطبيقــات التعليميــة 0ــ/ مــادة الرMاضــيات
َاســة ّ ر

َّبدمج اvmاسوب اللوî/ والتطبيقات 0/ العملية التعليمية َّ.  

اسة  Mب قائمـة ) 2019َّاملعمرMة، حمدة ب�ت عيد، (ركما $دفت د رإ�� قياس فاعلية ب�ئـة تـد َّ

س ا�mاصــة، وتــم اســتخدام  رع�ــ� التطبيقــات الذكيــة، 0ــ/ تنميــة الكفايــات املpنيــة لــدى معل�ــK املــدا َّ َّ

َّ، واشــتملت أدوات البحـث ع�ـ� اختبـار تحــصي�/، لقيـاس اimوانـب املعرفيــة مـنPQ البحـث التطـوMر ي
اسة إ�� وجود  َللكفايات املpنية للمعلمhن، وÇطاقة مالحظة لقياس اimوانب =دائية، وتوصلت الد ر ِ

ّ َّ َّ

جــــات اijموعــــة التجرfMيــــة، 0ــــ/ التطبيقــــhن القب�ــــ/ والبعــــدي  َّفــــر دال إحــــصائيا، بــــhن متوســــطي د Ùر ِ
ّ ق

س ا�mاصـــة، لــــصاlm التطبيــــق لالخت ربـــار التحــــصي�/ املـــرتبط بالكفايــــات املpنيـــة، لــــدى معل�ـــK املــــدا َّ

اسـة ع�ـ� -سـتفادة مـن ا�mـدمات ال{ـK توفر$ـا تطبيقـات الpواتـف الذكيـة 0ــ/ . البعـدي َّوأوصـت الد ِ ِ
ّ َ ر

ّ

fMية َّالعملية التعليمية والتد َّ   .رَّ

اسـة  ب�ئـة الـتعلم ع9ـº 8ن?8نـت، "اس أثـر قيـ) Başarmak & Mahiroğlu, 2016(ركمـا ركـزت د
ُّ

Mة oMاتو َّالقائمة ع�� الرسوم املتحركة الoا ر ، وتم استخدام أدا�ي اختبار تحصي�/ ومقيـاس اتجـاه "ر
ـــاß/ لoلتــــا اijمـــــوعتhن، قبــــل التطبيـــــق وÃعــــده، وتوصـــــلت  َّالطــــالب، نحــــو اســـــتخدام =ســــلوب الفoــ

ــ ســـــو 0ـــــ/ ب�ئـــــة الـــــتعلم ع9ـــــº 8ن?8نـــــت، َّالنتـــــائج إ�ـــــ� أن النجاحـــــات ال{ـــــK حققpـــــا الطـــــالب، الـــ ذين يد
ُّ

ن ر
سـو 0ـ/ ب�ئـة  جـة كبhـ8ة مـن الطـالب الـذين يد Mة، أع�ـ� بد oMاتو نباستخدام الرسوم املتحركة الoا ر ر َّر ر
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ســــوم متحركــــة رالــــتعلم ع9ــــº 8ن?8نــــت، دو  ن
ُّ

باإلضــــافة لالتجــــاه ºيجــــاÃي نحــــو اســــتخدام =ســــلوب . 
Mةالفoاß/، من خالل استخدام الرسوم املتحر oMاتو َّكة الoا ر اسة باستخدام الرسوم . ر َوأوصت الد ر ِ

ّ

Mة؛ ملا لpا من أثر 0/ الطالب oMاتو َّاملتحركة الoا ر   .ر

اســة كمــا $ــدفت   تــأث8h مقــاطع الفيــديو ص فحــ(Cakiroglu, U., & Yilmaz, H, 2017)رد
َّوالرســوم املتحركــة ثالثيــة =�عــاد، 0ــ/ فpــم الطــالب لوحــدات اvmاســوب =ساســية، ح يــث اســتخدم َّ

KـــــLMشـــــبھ التجر PQاســـــة 0ـــــ/ اســـــتخدام اختبـــــار لتحديـــــد املفـــــا$يم . الباحـــــث املـــــن َوتمثلـــــت أدوات الد ر ِ
ّ

َّوتمثلـت العي�يـة 0ـ/ طـالب الـصف العاشـر 0ـ/ تركيـا، . َّا�mاطئة، وأجرMت املقابالت امليدانية للطالب

والرسـوم املتحركـة 0ـ/ ً طالبـا وطالبـة، حيـث اسـتخدمت مقـاطع الفيـديو، 34َّحيث بلغ عـدد العي�يـة 
ت النتــائج إ�ـــ� أن اســـتخدام . َّ=7ــشطة الـــصفية، والواجــب امل¹ô�ـــ/، لــشرح وحـــدات اvmاســوب روأشـــا

ـــاد ســــpل توضــــيح املفــــا$يم مــــن خــــالل التجــــسيد،  ـــديو والرســــوم املتحركــــة ثالثيــــة =�عـ ّمقــــاطع الفيـ َّ

ة تفعيـــــل مقــــاطع  اســـــة بــــضر ـــاء، وإعـــــادة عــــرض املقـــــاطع، وأوصــــت الد روºبطـ ور َ ِ
الفيـــــديو، والرســـــوم ّ

َّاملتحركة ثالثية =�عاد 0/ تجسيد املفا$يم اijردة، وتـvõيح مختلـف املفـا$يم ا�mاطئـة 0ـ/ �عـض 

  .ىاملوضوعات اijردة =خر

اسـة   إ�ـ� (Hapsari, A. S., Hanif, M., Gunarhadi, & Roemintoyo, 2019)ركمـا اسـ�zدفت د
َّالتعرف ع�� مدى فاعلية الرسوم املتحركة  س -بتدائيـة، ُّ 0َّ/ �عليم مـادة العلـوم الطبيعيـة 0ـ/ املـدا رَّ

اســـــة 0ـــــ/ -ختبـــــار  ـــلوب البحـــــث التجرLMـــــK، وتمثلـــــت أدوات الد اســـــة أســ َوقـــــد اســـــتخدمت $ـــــذه الد رَ ِر ِ
ّ َّّ

اســات =وليــة واملالحظــة َّالتحــصي�/ للمجمــوعتhن، واســتخدم الباحــث imمــع البيانــات املقابلــة للد َ ر ِ
ّ .

روتمثلـــت عينـــة الد ِ
ّ َّ

ســـتhن مختلفتـــhن، وأظpـــرت  راســـة ع�ـــ� طـــالب الـــصف ا�mـــامس -بتـــداùي، 0ـــ/ مد َ

ــــK للمجموعـــــــة  ق ذات داللــــــة إحـــــــصائية بــــــhن نتــــــائج التحـــــــصيل التعلي�ــ اســــــة وجـــــــود فــــــر َّنتــــــائج الد و َ ر ِ
ّ

ــــــــة ــــــــ ـــــــة التجرfMيـ ــــــــ ــــــــصاlm اijموعـــ ــــــــ ــــــــضابطة، لــ ــــــة والــــــــــ ـــــــــ َّالتجرfMيــ ـــــــة. َّ ـــــــــ اســ ـــــــــت الد َوأوصـــــــــ ر ِ
ـــــــــتخدام  ّ باســـــــــ

  .حسhن معرفة الطالب 0/ مادة العلومَّالتفاعلية 0/ ت املتحركة الرسوم

اسة  اسة إ�� بيان تأث8h اسـتخدام الرسـوم املتحركـة ) Tasti & Avci,2020(راما د َ$دفت الد ر ِ
ّ

َّاijــسمة وغhــ8 اijــسمة(َّثالثيــة =�عــاد  اســة مــنPQ البحــث ) َّ 0َــ/ تحــصيل الطــالب، واســتخدمت الد ر ِ
ّ

س را�jتلط ذا اijموعتhن التجرMب�تhن، =و�� تـد رس الرسـوم املتحركـة ثالثيـة =�عـاد، والثانيـة تـد َّ

 ،KÄـÅا اسـة 0ـ/ اختبـار التحـصيل الد ربالرسوم املتحركة ثالثية =�عاد اijسمة، وتمثلت أدوات الد َر ِ
ّ َّ َّ َّ

. باإلضــافة إ�ــ� مقيــاس اتجـــاه نحــو الرســوم املتحركـــة، ونمــوذج مقابلــة مـــنظم ع�ــ� �لتــا اijمـــوعتhن
اســة َوتoونــت عينــة الد ر ِ

جــات 66 مــن ّ ر طالبــا 0ــ/ الــصف التاســع، أظpــرت النتــائج اختالفــا كبhــ8ا 0ــ/ د ً ً ً

ـــة اijــــسمة َّالتطبيــــق البعــــدي، لــــصاlm الطــــالب الــــذين �ــــستخدمو الرســــوم املتحركـ ـــا . ن قــــدمت �لتـ
$م  راijمــوعتhن مــن الطــالب مالحظــات إيجابيــة، فيمــا يتعلــق باســتخدام الرســوم املتحركــة 0ــ/ مقــر

َّ َّ

اKÄÅ؛ ومع ذلك،  اسة أن الرسوم املتحركة اijسمة أك8Ö فعالية ومتعةرالد َّقد أكدت نتائج الد َ ر ِ
ّ.  

اســـة  ُّإ�ـــ� التحقـــق مـــن مـــدى تنميـــة ) Cookson, Kim, & Hartsell,2020(ركمـــا اســـ�zدفت د

ضا$م، باستخدام مقاطع فيديو �عليمية متحركة، حيـث اسـتخدم  َّتحصيل الطالب ومشارك�zم و ر
،KــــLMشــــبھ التجر PQتــــم جمــــع البيانــــات مــــن خــــالل -ختبــــار التحــــصي�/، ونمــــوذج تقيــــيم البحـــث املــــن 

اســــة ع�ــــ� عينــــة مــــن . الـــسلوك ع9ــــº 8ن?8نــــت، قبــــل اســــتخدام مقــــاطع الفيـــديو وÃعــــده َوطبقــــت الد ر ِ
ّ

ة علــم الــنفس العـام ع9ــº 8ن?8نــت 0ـ/ �ليــة اijتمــع ة 0ـ/ دو َّالطـالب 0ــ/ دو ر وتوصـلت النتــائج إ�ــ� أن . ر
نالطـالب يفـضلو مقـاطع ا ِ

سـية، و×عتقـدو أن مقــاطع ّ نلفيـديو التعليميـة املتحركــة ع�ـ� الكتـب املد َّ رَّ



 
َفاعلية توظيف بعض التطبيقات التعليمية الذكية في تقديم وحدَّة مقترحة  َّ ِ ِ َّ ََّّ ّ َّ َِ ِ ِ ُ

َّعن األمن السيبراني على التحصيل ال ِ ْ َ ُمعرفي واالتجاهات نحوه لدى ْ ِّ ْ
ِطالبات المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة َّّ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ِ  

  رحمن حسن غوصّأميرة بنت عبد ال/ أ
   ريفد الشَّّ باسم بن نايف محم/د
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الفيــــديو ســـــاعدzÉم ع�ــــ� تـــــذكر املــــواد
ُّ

ـــتمتعوا بمقـــــاطع .  �ـــــشoل عــــام، أظpـــــر النتــــائج أن الطـــــالب اسـ
ات، ع�ــــ� الـــــرغم مـــــن أن مقـــــاطع  ـــاطع إضـــــافية لبـــــاþ/ الـــــدو ـــشاء مقـ اســـــة بإ7ــ رالفيــــديو، وأوصـــــت الد َّ َ ر ِ

ّ

ــــل َّالفيـــــديو التعليميـــــة ـــوMال، إال أ®zـــــا �ـــــستحق اpimـــــد املبـــــذو ل�vفـــــاظ ع�ـــــ� تفاعـ ل �ـــــستغر وقتـــــا طــ ُّق ً ً

fMية ة التد َّالطالب، و�علم مواد الدو ر ر
ُّ

.  

اســة  Mــادة )(Mangold, 2016رو$ـدفت د ز إ�ــ� قيـاس فاعليــة ال9ــ8امج التعليميـة للطــالب، 0ــ/  َّ َّ

املعرفة باألمن السي89ا7ي، من أجل تطوMر متطلبـات ال9ـ8امج املـست
َّ

Mب الـصيفي رقبلية 0ـ/ التـد حيـث . َّ
ان القب�/ والبعدي ع�� العينة املoونة من  راستخدم املنPQ شبھ التجرKLM، وطبق -ختبا

ًطالبا ) 37(ُ

Mــــدا ر0ــــ/ ثانوMــــة فلو اســــة. َّ ــا 0ــــ/ $ــــذه الد َحيــــث تــــم اســــتخدام أداة مــــ�l تــــم تطوMر$ــ ر ِ
أظpــــرت نتــــائج . ّ

Mب الصيفي أدى إ��  اسة أن برنامج التد رالد َر ِ
Mِّادة متوسط ّ  36.1(املعرفة بـاألمن الـسي89ا7ي ب�ـسبة ز
fMية واملعسكرات الـسي89انية لتلبيـة للطلـب امل?¹ايـد ع�ـ� )٪ ات التد اسة بإقامة الدو َّ، وأوصت الد َّ ر رر َ

ِ
ّ

َّا�jتصhن 0/ =من السي89ا7ي، من خالل الوصو إ�� الطالب 0/ املراحل الثانوMة والoليات     .ل

اسـة  ُّإ�ـ� التعـرف ) 2020ىلـشpرا7ي، بيـان ناصـر دمحم، وفـدو ياسـhن فلمبـان، ا(ركما $دفت د

 PQـز مفـا$يم =مـن الـسي89ا7ي، حيـث اعتمـد البحـث ع�ـ� املـنMَّع�� أثر تصميم ألعاب إلك?8ونية لتعز

التجرLMــK، وتــم إعــداد اختبــار معر0ــ/ لقيــاس مفــا$يم =مــن الــسي89ا7ي، وÇطاقــة تقيــيم منــتج لتقيــيم 
اســة مــن Gamemakerَّ?8ونيــة، باســتخدام برنــامج تــصميم لعبــة إلك َ، وتoونــت عينــة الد ر ِ

ّ طالبــة ) 17(َّ
ق ذات داللـــة . ِّمــن طالبـــات الـــصف الثـــا7ي متوســـط بمدينـــة جــدة اســـة إ�ـــ� وجـــود فـــر ووتوصـــلت الد َ ر ِ

ّ

ىإحــصائية عنــد مــستو الداللــة  Mن القب�ــ/ والبعــدي) ۰،۰٥(َّ جــات -ختبــا ربــhن متوســط د ر ِ
وأوصــت . ّ

اســة َالد ر ِ
اســية، وتوعيــة الطــالب حـــو ّ ة تــضمhن =مــن الــسي89ا7ي ومفا$يمــھ 0ــ/ املنــاPæ الد ل بــضر َّ ر ور

  .َّ-ستخدام =مثل للتقنية

  :مشXلة البحث، وأسئلتھ
لقــد أصــبح =مــن الــسي89ا7ي مــن املواضــيع ال{ــK نالــت املزMــد مــن -$تمــام، 0ــ/ tونــة =خhــ8ة 

Çومــة اململكـة العرoب مــا اتخذتـھ حfس خاصـة؛ �ـس ويــة الـسعودية، مــن تـداب8h وقائيــة ملواجpـة فــاير َّ َّ َّ

اسـة عــن �عـد، ممــا أدى إ�ــ�  اسـة مــن النظــام -عتيـادي إ�ــ� الد ونـا املــستجد، حيـث تحولــت الد َّ�و َ رَ ِر ِ ِ
ّ ّ ّ ر

َّاســتخدام الpواتـــف الذكيــة مـــن قبــل مراحـــل عمرMــة مختلفـــة مــن الطـــالب، وذلــك �ـــستوجب اتخـــاذ  َّ

ت الpيئة العامة لألمـن الـسي89ا7ي "89ا7ي للعمل عن �عدضوابط =من السي"املزMد من  ر، حيث أصد
  .قآداب وضوابط؛ من أجل توعية الطالب بطر -ستخدام tمن لإلن?8نت

ِولoـو الباحثـة �عمـل 0ـ/ مركـز مـصادر الـتعلم، ومـن املpـام املو�لـة لpـا مراقبـة �عـض أنظمـة 
ّ ُّ

ن
َّالتعلم ºلك?8و7ي، ومتا�عة س8h العملية ال ُّ

ًتعليمية، فيتطلب بأن يoو العمل متقنا، وخاصة عنـد  ن
َّ َّ

z�Mن ع�ــــ� الــــدخو tمــــن لإلن?8نـــت، واملنــــصات التعليميــــة، والفــــصو  لالتعامـــل مــــع الطالبــــات، وتـــد َّل َّ ر
َّ-ف?8اضية، و-ستفادة من �افة =دوات املتاحة للعملية التعليمية، كـساحات النقـاش والتواصـل  َّ َّ

ºِلك?8و7ي مع املعل
ّ

َّمات، والبحث 0/ املكتبات الرقمية واملواقع ºلك?8ونية َّ .  

ًوعندما قامت الباحثة بتحليل كتب اvmاسب t�/ 0/ املرحلة الثانوMة، وجدت ا$تماما �zذا  َّ

ًاملفpوم، علما بأن املشكالت ال{K قد �عا7ي م}zا الطالبات من -سـتخدام املفـرط لإلن?8نـت، ومواقـع 

ُّ/، وقـضاء الـساعات الطوMلـة ع�ـ� الpواتـف الذكيـة، والتعـرض �jـاطر ºن?8نـت؛ التواصل -جتما³ َّ

	zن سـلبيا، خـصوصا أن �عــض الـدو لتبـدأ قبـل $ـذه املرحلــة العمرMـة، ممـا يــؤثر فـ ً Ù ات -ََّّ ر كدولـة ºمــا
×س سلــــــسلة مــــــنPQ -َّالعرÇيــــــة املتحــــــدة ــــت بتــــــد ، بطرMقــــــة مfــــــسطة "أمــــــن وحمايــــــة املعلومــــــات"ر ا$تمــ
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َّ مبتدئة من الصفوف =ولية؛ ل�شر ثقافة إلك?8ونية آمنةللطالبات، َّ.  

اســـة اســـتطالعية، مـــن خـــالل  اســـة؛ قامـــت الباحثـــة بد َّ وvjاولــة الوقـــوف ع�ـــ� مـــشoلة الد ر َر
ِ
ّ

َّاســـ�بانة عـــن أ$ـــم مفـــردات =مـــن الـــسي89ا7ي، وكيفيـــة حمايـــة الطالبـــات ألنفـــسpن، مـــن خـــالل طـــرح  َّ

×عpــا ع�ــ� زمواقــف واقعيــة، وتــم تو اس مختلفــة للمرحلــة َّ ر عينــة قوامpــا ثمــانو طالبــة، مــن عــدة مــد ن
ة، وجاءت ن�يجة ºجابة عن -س�بانة، ع�� النحو التا�/ راملتوسطة 0/ املدينة املنو ِ

من %) 80(أن : ّ
ة �ــvيحة، و$ـذا يؤكـد أن طالبــات املرحلـة املتوسـطة لــ�س  ِّالطالبـات لـم يـتمكن مــن ºجابـة بـصو ر َّ

ات ال رلدzàن املpا مة وا89�mات الoافية، وºملام الرق�K بمفردات =من السي89ا7ي، ع�� الرغم مـن َّ زال
َّاستخدام الطالبات لإلن?8نت واملنصات التعليمية والpواتف الذكية َّ.  

اسات السابقة من نتائج، وما قدمتـھ مـن توصـيات، كمـا  َوقد أكد ذلك ما توصلت إليھ الد ر ِ
ّ َّ

اسة  ة  ال{K أMangold(2016)ر0/ د وركدت وجـود ضـعف 0ـ/ الـو³/ بمفـا$يم =مـن الـسي89ا7ي، وضـر
َّ

fMيــــة، واملعـــسكرات الــــسي89انية،  ات التد َّإكـــساب الطـــالب الــــو³/ بتلـــك املفـــا$يم، مــــن خـــالل الـــدو َّ ر ر
اسـة  روأكـدت نتـائج د

ْ
Sadaghiani (2018) ن?8نـت، والتوعيـة بمخـاطرº 8ة مراقبـة الطـالب ع9ـ ور ضـر

اســة الــسعيد الفــضاء الــسي89ا7ي، و�علــيم  ســات الــvõيحة، وأكــدت د رالطــالب املما ًعــددا ) 2020(ر

ات -ســـتخدام tمـــن للكمبيـــوتر وºن?8نـــت، : مـــن التوصـــيات، م}zـــا Mب العم�ـــ/ ع�ـــ� مpـــا رMـــادة التـــد ر ز
اسية خاصة باملفpوم السابق ات د اج مقر َّوالو³/ بأخالقيات وآداب السلوك الرق�K، وإد ر   . رر

ا ى الداعيــة للد رومــن الــر ِ
ّ َســة، التوصــيات العديــدة مــن املــؤتمرات والنــدوات، م}zــا املنتــدى ؤ

ة �عزMــــز حمايــــة 2020لالــــدو�/ =و لألمــــن الــــسي89ا7ي املنعقــــد 0ــــ/ الرMــــاض  رم، وقــــد تــــم إطــــالق مبــــاد
رالطــالب 0ــ/ الفـــضاء الــسي89ا7ي، وتوطيــد دو املـــرأة 0ــ/ مجـــال =مــن الــسي89ا7ي، ودعمpـــا 0ــ/ املناصـــب 

  ).Global Cybersecurity Forum ,2020(ٍھ لقرMناzÉا َّالقيادية، كنموذج وموج

ً   واس�نادا ع�� التقرMـر الـصادر مـن املركـز الـوط¶K لألمـن ºلك?8و7ـي، الـذي شـمل ا�jـاطر 

ة، و�سرMب املعلومات، حيث اس�zدفت غالبية ال�zديدات  َّالسي89انية، باستخدام ال89مجيات الضا رََّّ
ِ، ممــــا يو�ـــــl %)11(، و-تــــصاالت %)15( الطاقــــة والب?ــــ8ول ، وقطــــا³/%)48(َّاpimــــات اovmوميــــة 

ّ

0ـــــ/ الب�يـــــة التحتيـــــة للمملكـــــة   8hاجمـــــة 0ـــــ/ التـــــأثpـــــات املpimغبـــــة �عـــــض ا َّجديـــــة الiQمـــــات، و ة (رَّ ا رو ز
  ).2018َّ-تصاالت وتقنية املعلومات، 

اســـة ع�ـــ� دمـــج وتوظيـــف التقنيـــات والتطبيقـــات الذكيـــة، 0ـــ/ محاولــــ َّومـــن $نـــا عملـــت الد َ ر ِ
ة ّ

َّإليجاد أ�سط الطر وآمـن الـسبل، للتوعيـة بمفpـوم =مـن الـسي89ا7ي، وحمايـة الpوMـة ºلك?8ونيـة،  َّ ق
اســــــة  ـــد علــــــم الباحثــــــة(رحيــــــث ال توجــــــد د ِع�ــــــ� حـــ

ـــــدى فاعليــــــة ) ّ ــــت $ــــــذا املتغhــــــ8ات، ملعرفــــــة مـ َّتناولــ
ِ
ّ

ي، و$ــــذا مــــا َّالتطبيقـــات الذكيــــة القائمـــة ع�ــــ� الرســـوم املتحركــــة، لتوضــــيح مفـــا$يم =مــــن الـــسي89ا7
اسة اvmالية لإلجابة عن =سئلة التالية َّتتصدى لھ الد َ ر ِ

ّ:  

َّ مـــا فاعليـــة توظيـــف �عـــض تطبيقـــات الـــتعلم الذكيـــة القائمـــة ع�ـــ� الرســـوم املتحركـــة، 0ـــ/ تقـــديم _1 َُّّ

ـــن الـــــسي89ا7ي، 0ـــــ/ تنميـــــھ التحـــــصيل املعر0ـــــ/، لـــــدى طالبـــــات املرحلـــــة  وحــــدة مق?8حـــــة عـــــن =مــ
ة؟ِّاملتوسطة باملدينة ا   رملنو

ـــتعلم الذكيــــة القائمــــة ع�ــــ� الرســــوم املتحركــــة، 0ــــ/ تقــــديم وحــــدة _2 َّ مــــا فاعليــــة �عــــض تطبيقــــات الـ َُّّ

ة نحو$ا؟ رمق?8حة لألمن السي89ا7ي، ع�� اتجا$ات طالبات املرحلة املتوسطة باملدينة املنو ِّ 

تباطيـــة بـــhن التحـــصيل املعر0ـــ/ لوحـــدة =مـــن الـــسي89ا7ي و-تج_3 َّمـــا العالقـــة - ا$ـــات نحو$ـــا لـــدى ر



 
َفاعلية توظيف بعض التطبيقات التعليمية الذكية في تقديم وحدَّة مقترحة  َّ ِ ِ َّ ََّّ ّ َّ َِ ِ ِ ُ

َّعن األمن السيبراني على التحصيل ال ِ ْ َ ُمعرفي واالتجاهات نحوه لدى ْ ِّ ْ
ِطالبات المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة َّّ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ِ  

  رحمن حسن غوصّأميرة بنت عبد ال/ أ
   ريفد الشَّّ باسم بن نايف محم/د
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ة؟ رطالبات املرحلة املتوسطة باملدينة املنو ِ
ّ  

  :أ>داف البحث
اسة اvmالية إ�� تحقيق �tي َّ$دفت الد َ ر ِ

ّ:  

َّقيــاس فاعليــة توظيــف �عــض التطبيقــات التعليميــة الذكيــة، 0ــ/ تقــديم وحــدة مق?8حــة عــن  َّ َّ

ة=من السي89ا7ي ع�� التحصيل املعر0/، لدى طالبات املرحلة املتو رسطة باملدينة املنو ِ
ّ.  

َّقياس فاعلية تطبيقات التعلم الذكية، 0/ تقديم وحدة مق?8حة لألمن السي89ا7ي، 0/ تنمية  َُّّ

ة ر-تجا$ات نحوه، لدى طالبات املرحلة املتوسطة باملدينة املنو ِّ. 

  : البحثوضفر
ق ذات داللـــــة إحــــصائية عنـــــد مــــستو الداللـــــة .1 ىال توجــــد فــــر َّ ِّتوســـــطي ، بــــhن م)α≥0.05(و

0ــ/ التطبيقــhن القب�ــ/ والبعـــدي لالختبــار التحــصي�/ للوحـــدة  جــات طالبــات اijموعــة التجرfMيـــة،  َّد ر
  .املق?8حة عن =من السي89ا7ي

ق ذات داللـــــة إحــــصائية عنـــــد مــــستو الداللـــــة .2 ىال توجــــد فــــر َّ ِ، بــــhن متوســـــطي )α≥0.05(و
ّ

جـــات طالبـــات اijموعـــة التجرfMيـــة، 0ـــ/ التطبيقـــhن القب�ـــ/  َّد والبعـــدي ملقيـــاس -تجـــاه نحـــو =مـــن ر
  .السي89ا7ي

ـــة ذات داللـــــة إحـــــصائية عنـــــد مـــــستو الداللـــــة .3 تباطيــ ىالتوجـــــد عالقـــــة ا َّ َّ ، بـــــhن )α≥0.05(ر
جاzÉن ع�ـ� مقيـاس -تجـاه نحـو  جات طالبات اijموعة التجرfMية، ع�� -ختبار التحصي�/، ود َّد ر َّر

  .=من السي89ا7ي �عد تطبيق ال89نامج

اسةأ>مية ا   :رلد
اســـة مــــن أ$ميـــة موضــــوعpا؛ ألنـــھ �ــــشمل حمايـــة بيانــــات =فـــراد و=نظمــــة  َّت�بـــع أ$ميــــة الد ََّ ر ِ

ّ

ـــواء 0ــــ/  َّوالــــشبoات و=جpــــزة، مــــن ال�zديــــدات الــــسي89انية، وحاجــــة اimميــــع إ�ــــ� =مــــن الــــسي89ا7ي، سـ

، خاصـة 0ـ/ ظـل التحـو إ�ـ� التعلـيم عـ لاملؤسسات واpimات اovmوميـة، وح{ـ| املنـاز ِل
ّ ُن �عـد ملواجpـة َّ

اسة اvmالية، كما ي�/ َّاimائحة، وMمكن تفصيل أ$مية الد ََّ ر ِ
ّ :  

  :ياa`انب النظر

اســــة تــــأ�ي تلبيــــة pimــــود اململكــــة العرÇيــــة الــــسعودية، 0ــــ/ مجــــال =مــــن الــــسي89ا7ي،  - َّ$ــــذه الد َّ ً َ ر ِ
ّ

  .قوملواءمة مخرجات التعليم مع سو العمل

اسة 0/ تطـوMر وتـضمhن مفـر - َتفيد $ذه الد ر ِ
ردات =مـن الـسي89ا7ي، 0ـ/ مقـر اvmاسـب t�ـ/ 0ـ/ ّ

  .ِّاملرحلة املتوسطة

اسة 0/ إلقاء الضوء ع�� كيفية -ستفادة من التطبيقات الذكيـة، 0ـ/  - َّقد �ساعد نتائج الد َّ َ ر ِ
ّ

Mادة التحصيل املعر0/ زتحسhن عملية التعلم، و
ُّ َّ.  

اسة اvmالية 0/ إلقـاء الـضوء ع�ـ� نظرMـة ا - َّ�سpم الد َّ َ ر ِ
َّلـتعلم املـوقفي، وكيفيـة -سـتفادة م}zـا ّ ُّ

0َّ/ تصميم =7شطة التعليمية القائمة ع�� التطبيقات الذكية َّ.  
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  :اa`انب التطبيقي

جـة الـو³/، وºجـراءات الوقائيـة vmمايـة طالبـات املرحلـة  - فـع د اسة اvmاليـة 0ـ/  ك الد َّ�شا رَّ ر ر َر
ِ
ّ

  .ِّاملتوسطة

 رد إ�� تحوMل املفا$يم املعقدة 0/ =من السي89ا7ي إ�� صو َّإثراء الب�ئة التعليمية ال{K �عتم -

سومات متحركة -   .رو

- Kمن لإلن?8نت، و-ل?¹ام بآداب السلوك الرق�t ب الطالبات عمليا ع�� -ستخدامM Ùتد   .ر

ِبحـــد علــم الباحثــة _ َّ=مــن الــسي89ا7ي �ونــھ أحـــد املــستحدثات التقنيــة، وأن املوضــوع  -
مـــن _ ّ

ـــة الـــــذي يحتـــــو ع�ـــــ� وحـــــدة تطبيقيـــــة إلكـــــساب املوضــــوعات القلي ـــات العرÇيــ اســ َّلـــــة 0ـــــ/ الد يَّ َ ر ِ
ّ

Mب الطالبات 0/ سن مبكرة ٍاملعرفة، وتد
ّ

ِ   .ر

اسة َمصطcUات الد ر ِ
ّ

:  

َّ التعلم الذكيتطبيقات. 1 ُّ
  :(Educational Apps)ة 

َّ إ�ــ� مفpــوم التطبيــق بأنــھ $ــو برنــامج صــغ8h ومحــدد، يــتم Tech terms (2012)أشـار موقــع 

َّشغيلھ ع�ــ� =جpــزة اvjمولــة، مــن خــالل ت¹ôيلpــا مــن متــاجر التطبيقــات الpواتــف الذكيــة و=جpــزة �ــ

  .َّاللوحية، و×ش8h املصط�l إ�� ال89امج الصغ8hة ال{K يمكن ت¹ôيلpا وتثfي�zا مرة واحدة

ِو×عرفpــا 
ّ ُ)Mahdi (2014,P49ـــاz®لك?8و7ــي عـــن �عـــد، حيـــث �ـــستخدم : " بأº نمـــوذج للـــتعلم

ُّ

ــــصغ8hة واvjمولـــــــة يـــــــدوMا، مثـــــــل= ـ ــــلكية الــ ـــــزة الالســـ Ùجpــ َّالpواتـــــــف النقالـــــــة، واملـــــــساعدات الرقميـــــــة : َّ

 Kك والتنميـة املـستدامة، 0ـ/ عمل{ـ نـة والتفاعـل وال�ـشا رال�äصية، و=جpزة اللوحية؛ لتحقيق املر و َّ َّ

Mب والتعليم، 0/ أي وقت و0/ أي مoان   ".رالتد

Ùو�عرفـــھ الباحثــــة إجرائيـــا بأنــــھ
ِ
ّ ُ

ßَّـــ/ تطبيقــــات �عليميـــة يمكــــن �ـــشغيلpا مــــن خـــالل الpواتــــف : 

َّالذكية، تحتو ع�� وسائط متعددة، يوظفpا طالبـات املرحلـة املتوسـطة لتحقيـق أ$ـداف �عليميـة  َِّ ِّ ّ ي
جھ؛ من أجل تحقيق التعلم الذا�ي 0/ موضوع =من السي89ا7ي Mة 0/ الصف وخا وإدا

ُّ
ر   .َّر

  (Animation):الرسوم املتحركة. 2

َّ عرفpـا م�iــم م8hيـام وfMــس?8  َMerriam Webster (2020)ــاz®ونــة مــن :  بأoرصــو متحركـة، م
 K}امدة، والimلألشياء ا /�t اسبvmسومات صممت با رعدد من الصو الفو�غرافية املتتا�عة، أو  َّ ر

Mجية طفيفة 0/ �ل إطار َّتحا�ي اvmركة، من خالل �غ8hات تد ر ُّ.  

أفــالم �عتمــد ع�ــ� اســتحداث حركــة، مــن خــالل عــدد : " بأ®zــا)10، ص2012(َّوعرفpــا غالــب 
، 0ـ/ سـرعة منتظمـة عنـد عرضـpا، ومـن $نـا فـإن  ىمن اللقطات املتتا�عـة املتالحقـة، لقطـة تلـو =خـر

  ".ًتحرMك اi�mوم و=شياء الثابتة أصبح مت�سرا لعرضpا ع�� شاشة العرض

Ùو�عرفھ الباحثة إجرائيا بأ®zا
ِ
ّ ُ

َّ ijموعة من الصو ثنائية أو ثالثية =�عاد؛ من عرض سر×ع ومتتا�ع:  َّ ر
Mـــــادة  ـــة املتوســـــطة، و ــــات املرحلــ ـــن الـــــسي89ا7ي لطالبـ ــــة، إليـــــصال مفـــــا$يم =مــ زأجـــــل ºيحـــــاء باvmركـ ِّ

سات السليمة 0/ الفضاء السي89ا7ي، وتoوMن اتجا$ات إيجابية نحوه َّالتحصيل املعر0/ واملما   .ر



 
َفاعلية توظيف بعض التطبيقات التعليمية الذكية في تقديم وحدَّة مقترحة  َّ ِ ِ َّ ََّّ ّ َّ َِ ِ ِ ُ

َّعن األمن السيبراني على التحصيل ال ِ ْ َ ُمعرفي واالتجاهات نحوه لدى ْ ِّ ْ
ِطالبات المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة َّّ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ِ  

  رحمن حسن غوصّأميرة بنت عبد ال/ أ
   ريفد الشَّّ باسم بن نايف محم/د
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  ):Cyber Security( السي�4ا3ي�من .3

الـسي89انية لغــة
ً د : َّ َّ�لمــة يونانيــة =صــل : "ßـ/) 307، ص2016(رحــسب �عرMـف قــاموس املــو

$ا  ٍالس89نة �ع¶K الضبط =توماتoي لعمليـة مـا، عـن طرMـق ، )(Cyberneticر�ع¶K علم الضبط ومصد َّ

ره َّفنجـد أن مـصط�l الـسي89انية ال يوجـد مـصط�l ينـاظ. ُاستخدام اvmاسوب، أي التحكم من �عـد
  ".َّأو يقابلھ 0/ اللغة العرÇية

َّ ع�ـ� أي �ـKÄء مـرتبط بثقافـة اvmواسـ�ب، أو تقنيـة cyber)) (سـي89(تطلـق �لمـة : َّالسي89انية

K¶فالسي89انية �ع ،KÄن?8نت: َّاملعلومات، أو الواقع -ف?8ا�º فضاء.  

ـــن الـــــــسي89ا7ي ـــــ: "=مــــ ـــــة وºجرائيــ َّمجموعـــــــة مـــــــن =دوات التنظيميـــــــة والتقنيــ َّ ـــات َّ ســــ رة، واملما
الpادفــة إ�ــ� حمايــة اvmواســ�ب والــشبoات، ومــا بــداخلpا مــن بيانــات مــن -خ?8اقــات، أو التلــف، أو 

، " (لالتغ8h، أو �عطل الوصو للمعلومات أو ا�mدمات 8h12ص,2019يالبار والسم.(  

ســـات ال{ـــK يـــتم اســـتخدامpا مـــن قبـــل  روMمكـــن �عرMفـــھ إجرائيـــا بأنـــھ مجمـــوع الوســـائل واملما Ù

ع لألجpــزة والpواتــف الذكيــة، واvjافظــة ع�ــ� طا َّلبــات املرحلــة املتوســطة، ملنــع الــدخو غhــ8 املــشر و ل ِّ

َّالpوMــــة ºلك?8ونيــــة، واســــتعادة املعلومــــات الرقميــــة؛ وذلــــك �zــــدف ضــــمان ســــرMة، وتــــوافر وســــالمة  َّ َّ َّ

مة vmماية الطالبات من ال�zديدات السي9   .8َّانيةزالبيانات، واتخاذ جميع -حتياطات الال

  ):Achievement (التحصيل املعر��. 4

ُالتحـصيل املعر0ـ/ بأنـھ $ــو مقـدار مـا يحققـھ الطالـب مـن =$ــداف ) 2012(َّعرفـت إبـرا$يم 
ِ
ّ ُ

ات  اســتھ إيــاه، وMقــاس باختبــا رالتعليميـة، و$ــو حــصيلة الطالــب فعــال مــن اvjتـو التعلي�ــK �عــد د ُر َّ َِّ ى
ً

ىالتحصيل املعدة لذلك اvjتو َّ.  

و�ع
ُ

اسـة وحـدة  ررفھ الباحثة إجرائيا بأنھ $و ما يتم اك�سابھ من معلومـات ومفـردات �عـد د Ù
ِ
ّ

جات ال{K يحدد$ا اختبـار التحـصيل  ة بالد ِ=من السي89ا7ي، لدى طالبات املرحلة املتوسطة، مقد ِ
ّ

ر ر ّ

  .املعر0/ 0/ =من السي89ا7ي

  : (Attitude)<تجاه. 5

مفpــوم -تجــاه لغــة
ً

أقبــل إل	zــا : اتجــھ إ�ــ� اvmــدود أو نحو$ــا): 2020(عــا7ي حــسب م�iــم امل: 
  .وقصد$ا

اســتعداد مك�ــسب، وzÉيــؤ عق�ــ/ يــؤثر 0ــ/ اســتجابة الفــرد بالــسلب أو ºيجــاب : "-تجــاه $ــو
ًنحو موضوع معhن، كما �عد -تجاه استعدادا مك�سبا يك�سبھ الفرد منذ الطفولة، و$و حالة من  ً ُّ

ة ســلوك) املعر0ــ/(-ســتعداد العق�ــ/  راملــتعلم واملك�ــسب، وأنـــھ يظpــر 0ــ/ صــو
َّ

) " ،KـــL2007عبــد الن ،
  ).39ص

Ùو�عرفـــــھ الباحثـــــة إجرائيـــــا بأنـــــھ
ِ
ّ ُ

َّ$ـــــو املواقـــــف والـــــسلوكيات ال{ـــــK تتخـــــذ$ا طالبـــــات املرحلـــــة : 

ناملتوســطة 0ــ/ مواجpــة ال�zديــدات الــسي89انية، مــن خــالل تoــو املعلومــات واملواقــف واملــشاعر نحــو 
َ َّ ِّ

  .8ا7ي=من السي9
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اسةحدود ا   :رلد

ـــة �عـــــض التطبيقـــــات التعليميـــــة : حـــــدود موضـــــوعية - ـــ� فاعليــ اســـــة اvmاليـــــة ع�ــ َّتقتـــــصر الد َّ َّ َ ر ِ
ّ

َّالذكيــة، 0ــ/ تقــديم وحــدة مق?8حــة عــن =مــن الــسي89ا7ي، واشــتملت ع�ــ� -ختبــار التحــصي�/ 

اسة َومقياس -تجاه، كما تظpر$ا أداة الد ر ِ
ّ.  

ِتoونـــت عينـــة الد: حــدود !ـــشرGة -
ّ َ ِّاســة مـــن عينـــة قـــصدية مــن طالبـــات املتوســـطة الثالثـــة 0ـــ/ َّ ََّ ر

ة   .راملدينة املنو
اÅــــKÄ : َّاcaــــدود الزمانيــــة - اÅــــKÄ الثــــا7ي، للعــــام الد اســــة خــــالل الفــــصل الد رطبقــــت $ــــذه الد ر َر ّ

ِ
ّ

ِ
ُ

)1442-2021.(  
ة: َّاcaدود املXانية - اسة باملتوسطة الثالثة باملدينة املنو رأجرMت $ذه الد ِ ِ

ّ َ ر
ّ ُ

 .  

أوال 
ً

اسةياa`انب النظر لل:    :شمل�، ورد
لا�cو �و َّالتطبيقات التعليمية الذكية: ر َّ:  

َّلقد أدى التطو اvmث�ث 0/ عالم الpواتف الذكية واvmواس�ب اللوحية، 0ـ/ tونـة =خhـ8ة،  َّ رُّ
، َّإ�� مساعدة املستخدمhن 0/ �سpيل الوظائف اvmياتية لpم، وتأدية املpام بكفاءة أك89 وÇجpد أقل

ة ع�ـــ� -طـــالع، وال?ـــ¹ود باملعرفـــة واملعلومـــات 0ـــ/ �افـــة امليـــادين ا�jتلفـــة، وتحـــسhن مــــستو  ىوالقـــد ر
$ا 0/ حياة 7ºسان، ظpرت أنواع مختلفة من  اك، ومع تداو الpواتف الذكية، وتضاعف دو رºد َّ ل ر

ِالتطبيقـــات، م}zـــا التطبيقـــات التعليميـــة بمحتـــو تفـــاع�/ جـــذاب للمتعلمـــhن، فظpـــر مف
ّ

ى pـــوم جديـــد َّ
يطلق عليھ التعلم النقال

ُّ َ ُ (Mobile-learning)   

تباط وصلة بhن التطبيقـات التعليميـة الذكيـة والـتعلم بـالpواتف النقالـة، حيـث     و$ناك ا
ُّ َّ َّ ر

التعلم بالpواتف النقالة بأنھ شoل من أشoال التعلم عـن �عـد، يـتم مـن خـالل ) 2006(َّعرف سالم 
ُّ ُّ

Ùلكية الــصغ8hة واvjمولــة يـدوMا، مثــل الpواتــف النقالــة اسـتخدام =جpــزة الالســ َّ)(Mobile Phones ،
ـــــــــصية  ــــــــة ال�äــ ــــساعدات الرقميـــ ــ َّواملـــــ َّ(PDAs) ــــة ــــــــــف الذكيـــــــ ــــبات (Smartphones)َّ، والpواتـ ، واvmاســــــــ

×س والـتعلم، 0ـ/ أي (Tablet PC s)َّال�äـصية الـصغ8hة  نـة والتفاعـل 0ـ/ عملي{ـK التـد ، لتحقيـق املر
ُّ

ر و
  .مoانوقت و0/ أي 

ة ذات نظــام �ـشغيل، �أنظمــة اvmاســوب، "َّ وتمثـل الpواتــف الذكيـة  رأحــد املنتجــات املتطـو
سـال، وتبـادل ملفـات ال9ـ8امج والنـصوص والـصو  ºدمات، مثل -تصال و�mروتوفر مجموعة من ا ر

ـــــة ــــــات ºلك?8ونيــ ــــص�ب وتثfيـــــــت التطبيقــ ـــــساحات لتنــــ ، 2015العلوMــــــــة، " (َّو=صـــــــوات، وتتــــــــضمن مــ
  ).271ص

َّ و0ــ/ ضـــوء ذلــك، يمكـــن تـــص�يف التطبيقــات الذكيـــة إ�ــ� تطبيقـــات مجانيـــة، وßــ/ ال{ـــK يـــتم  َّ

ســوم، والتطبيقــات املدفوعــة، وßــ/ ال{ــK يمكــن اvmــصو ع�ــ� �عــض  لتحميلpــا مــن املتجــر بــدو أي  رن
َّخصائـصpا وخــدماzÉا، ولكــن ال بـد مــن دفــع قيمـة ماليــة، نظhــ8 �امـل ا�mــدمات، كخاصــية التحميــل  َّ َّ

  ).2017َّعافية وأحمد،(0/ برامج املونتاج للمح?8فhن والpواة وال�شر 

لتوجد العديد من الـشر�ات ال{ـK تقـدم العديـد مـن املتـاجر ال{ـK يمكـن مـن خاللpـا اvmـصو  ِ
ّ

  :ع�� مختلف التطبيقات، ومن أشpر تلك املتاجر

 



 
َفاعلية توظيف بعض التطبيقات التعليمية الذكية في تقديم وحدَّة مقترحة  َّ ِ ِ َّ ََّّ ّ َّ َِ ِ ِ ُ

َّعن األمن السيبراني على التحصيل ال ِ ْ َ ُمعرفي واالتجاهات نحوه لدى ْ ِّ ْ
ِطالبات المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة َّّ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ِ  

  رحمن حسن غوصّأميرة بنت عبد ال/ أ
   ريفد الشَّّ باسم بن نايف محم/د
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تطبيقــــات العمالقــــة، وMقــــدم العديــــد مــــن ال Googleو$ـــو متجــــر تــــا�ع لــــشركة : Google Playمتجـــر 
فـــــــع  ـــيح  ـــــK ت�ـــ ـــــة، ال{ــ ـــــن املتـــــــاجر املفتوحـ ــــة أو املدفوعــــــة، و×عت9ـــــــ8 مـ ـــة، ســــــواء اijانيـــ را�jتلفـــ َّ

التطبيقـــات مـــن قبـــل مـــستخدمhن عـــاديhن، وMمكـــن تحميـــل التطبيقـــات مـــن خـــالل حـــساب 
 .Gmailاملستخدم ع�� 

 ا�mاصــة ً، و×عت9ــ8 املتجــر منغلقــا ع�ــ� التطبيقــاتAppleو$ــو متجــر تــا�ع لــشركة : App Storeمتجــر 
 .Appleبالشركة فقط، وMتم تحميل التطبيقات ا�jتلفة من خالل حساب املستخدم ع�� 

 و$ـو متجــر تـا�ع لـشركة نوكيـا، وMـتم تحميــل التطبيقـات مـن خـالل اpimـاز التــا�ع Ovi Store :متجـر
  ).105، 2017َّعافية وأحمد، (للشركة 

ٌّوMتفـق �ــل مـن  َّ) Kــ�imـر، ; 71، ص2014ا$ َّ 0ــ/ �عرMـف التطبيقــات الذكيــة )10، ص2016ز 

لبرنـامج يمكـن ت¹ôيلــھ والوصـو إليـھ ع9ــ8 الpـاتف النقـال، و×عمــل �ـل تطبيـق ع�ــ� : "�ـشoل عـام، بأ®zــا
 ، سـفت، أو بـالك بhـ8 Mـد، أو أبـل، أو إس أو، أو مايكر ينظام ال�شغيل الذي صمم لـھ، سـواء اندر و و ُ

يولoـــل نظـــام مـــن تلـــك =نظمـــة الـــسابقة مخـــز تجـــار ع�ـــ� شـــبكة  ºن?8نـــت، يمكـــن للمـــستخدم أن ن
ِيبحث ع89ه عن تطبيق معـhن �ـي يحملـھ، أو يثfتـھ

ّ
ِ
$ـر"ّ َّال89مجيـات املـصغرة ال{ـK تـدعم : "ز، وأضـافت 

ِالpواتف اvjمولة من متصفحات وÇرمجيات تخدم املستفيد ألغراض معينة
ّ

."  

َّومـن ناحيـة أخــر عرفـت الزعـاÃي  برمجيــات : "®zـاَّالتطبيقــات التعليميـة بأ) 805، ص2019(ى
ـــفاzÉا مــــع تحقيــــق =$ــــداف التعلميــــة،  $ــــا بمــــدى تطــــابق مواصـ َّ�عليميــــة متعــــددة املpــــام، يــــتم اختيا َُّّ

ر
ة عملية التعليم، و×ستخدمpا الطالب 0/ أثنـاء موقـف الـتعلم  يوظفpا املعلم أل$داف �عليمية وإلدا

ُّ َّ رَّ ِ
ّ

اسية جھ؛ لتحقيق أ$داف الوحدة الد َّالصفي وخا ر   ".ر

اسة حو أثر اسـتخدام التطبيقـات ) 2016( �ل من اvmمار، النجار واملديرس وقد قام لبد ر
ـــل بــــhن املتعلمـــــhن  ـــة الــــتعلم، والتواصــ ِالتعليميــــة للطــــالب، حيـــــث توصــــلت النتـــــائج إ�ــــ� �ــــسpيل عمليــ

ّ ُّ َّ َّ

مال�zم واملعلمhن ِو
ّ

  . ز

َّم�4رات استخدام تطبيقات التعلم الذكية ُّ
ِ
ّ:  

Kــ� اســتخدام التطبيقــات الذكيــة 0ــ/ العمليــة التعليميــة، َّولقــد تنوعــت امل9ــ8رات ال{ــ�دعــت إ َّ َّ َّ

َّم}zا النمو امل?¹ايد الستخدام الpواتف الذكية، فلم �عد مقتصرة ع�� فئة معينة، بل متاحة ألغلب 

نالفئــــات العمرMــــة؛ �ــــسfب ســــpولة -ســــتخدام، والتoلفــــة =قــــل، فــــدخلت الــــشر�ات وامل89مجــــو 0ــــ/  َّ

ـــن أجــــ ـــات الطـــــالب، وتــــدعم مفpـــــوم التعلـــــيم صــــراع وتنـــــافس؛ مــ ل تـــــص�يع تطبيقـــــات تالئــــم احتياجــ
×س، و�ـــسpل الوصـــو إ�ـــ� املعلومـــات مـــن أي مoـــان 0ـــ/ أي وقـــت،  ســـات التـــد لالنقـــال، وتحـــسن مما ر ر ِ

ّ

ة ع�ـ� تخـزMن كميـة كبhـ8ة مـن املعلومـات واملـس�ندات للرجـوع ال	zـا وقـت اvmاجـة  َّباإلضـافة إ�ـ� القـد ر
ات جديـدة ، ومساعدة)2013الغامدي، ( ر الطـالب ع�ـ� فpـم =حـداث، وتحليـل أ�عاد$ـا، و�علـم مpـا

ُّ

ــــK، (لـــــشغل أوقــــــات فــــــراغpم ــــة بدقـــــة وســــــرعة، وتــــــوفر الكتــــــب  )2018امليت�ـ ، وإنجــــــاز املpــــــام ا�mاصــ
اسية ºلك?8ونية ع�� =جpزة الذكية، حيث سpولة حملpا والتنقل �zا، والتقليل من استخدام  َّالد َّ َّ ر

ق، وتحرMر النص ض التقديمية، و��iيل املالحظات واvjاضرات، رالو َّوص، والعر   و

ـــــة  ـــــديو واملنــــــصات ºلك?8ونيـ الز$را7ــــــي، (َّو-تــــــصال با�jتــــــصhن عــــــن طرMــــــق مــــــؤتمرات الفيـ
تـــھ وســـرعتھ وميولـــھ، )2015 ر، كمـــا يـــوفر فرصـــا �عليميـــة، حيـــث يـــتعلم �ـــل طالـــب حـــسب وقتـــھ وقد

َّ َّ ً

فقا ملا لديھ من خ89ات سابقة، كما تدعم ًو ق الفرديـة بـhن و َّ مفpوم تفرMد التعليم، مع مراعـاة الفـر و
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لالطــالب، وإتاحـــة العديــد مـــن البــدائل التعليميـــة، وتقـــديم فــرص للـــتعلم خــارج الفـــصو والقاعـــات 
ُّ َّ

اسية، وßـ/ وسـيلة لنقـل وتبـادل املعلومـات و7ـشر الـو³/ املعلومـا�ي، والتأكـد مـن املعلومـات مـن  َّالد ر
، )2016 الـدين، شـمس( ،(wayansuryasa, Mera & Maria, 2020)  املوثوقـةاملـصادر 

ءة، و�عمل ع�� جذب الطالب،  ووMتلقى الطالب املعلومة عن طرMق املواد املرئية، املسموعة أو املقر َّ

اسة  Mادة الدافعية للذين �سرÇوا من مقاعد الد َو ر ِ
ّ َّ   ).256-2018،255العييد والشا�ع، (ز

َّخصائص التعلم بال�واتف الذكية ُّ
:  

َّومـن خـصائص الـتعلم بـالpواتف الذكيـة ُّ
: Accessibility & Availabilityلالوصـو و-تاحـة: 

ك  رو�ع¶ــ| حرMــة الوصـــو إ�ــ� املـــواد واملنــاPæ التعليميـــة 0ــ/ أي وقـــت و0ــ/ أي مoـــان، التفاعــل وال�ـــشا َّ لَّ
Interactivity & Collaboratively :ن أنفــhن املتعلمــhــد مــن التفاعــل بــMِحيــث ي�ــيح املز

ّ
سpم، وÇيــ}zم 

ِوÇــــhن املعلــــم، وت�نــــوع املثhــــ8ات �mلــــق املزMــــد مــــن ال�ــــشوMق واimــــذب
ّ

و�ع¶ــــAdaptability : Kالتكيــــف . 
سpولة تحديث املعلومات عº 89ن?8نت، والتمركز حو الطالب، وإعطاءه اvmرMة الoافية ليتعلم 0/ 

َّ َّ ل
 مــع جميــع أنظمــة ال�ــشغيل ؛ مناســب�zا وتوافقpــا)2014الــسfي�/، الغامــدي، (الوقــت الــذي يناســبھ 

َّ، وتـتم عمليـة الت¹ôيـل والتحـديث بمجـرد اتـصالpا باإلن?8نـت، تتـوفر بالعديـد Androidأو  iOS سـواء َّ

$ا بhن املستخدمhن، باإلضافة إ�� اvmماية  َّأي أن التطبيقات : Securityرمن اللغات، وÇالتا�/ ان�شا

َّتتطلـــب اvmـــصو ع�ـــ� �عـــض البيانـــات ال�äـــصية للمـــست ل
َّ

خدم، ف�ـــK ت�ـــسم ب�ـــشف8h تلـــك البيانـــات 
ّ

،(وحماي�zا    ).                                           2018متو�/، (، )2019ياملوسو

   :ةالرسوم املتحرك: را�cو الثا3ي

ا مpمـا 0ــ/ حيـاة =فـراد؛ ملـا لpــا  �Ùعـد الرسـوم املتحركـة أحـد =ســاليب التقنيـة ال{ـK تلعـب دو ًر َّ ُّ

ت واسـعة، وأسـاليب وتقنيـات متعـددة، و�ـستخدم 0ـ/ تقـديم خـدمات، أو 7ـشر فكـرة من استخداما
ىعلميــــة، حيــــث إ®zــــا �ــــستطيع أن تظpــــر أشــــياء ال �ــــستطيع وســــائل -تــــصال اimمــــا$8h =خــــر أن  ي ُ َّ

تظpر$ا 
ُ

  ).64، ص 2019السيد، (

اسـة  ت د ركمـا أشـا إيــضاح  إ�ـ� أثـر الرسـوم املتحركـة، وم}zـا Nilforooshan et al (2013)ر
اكpـــا بــــاvmواس، ف�ــــسpل ع�ــــ� الطـــالب �علمpــــا وتــــذكر$ا، وإعــــادة  راملفـــا$يم اijــــردة ال{ــــK يــــصعب إد َّ

غب الطالب، وإيقافpـا �عـد �ـل جـزء للمناقـشة، والـرد ع�ـ� ال�ـساؤالت، وتحوMـل  رعرض الفيلم �لما 
ا ـــداث املعقـــــدة وغhـــــ8 املرئيـــــة إ�ـــــ� أحـــــداث مfـــــسطة بواســـــطة الفيـــــديو$ات، كمـــــا ذكـــــرت د ر=حــ ســـــة َّ

Maranzana (2018) يل اك�ساب اللغة الثانية، من خالل الرسومpفاعلية الرسوم املتحركة 0/ �س َّ

َّثنائية وثالثية =�عاد َّ.  

ـــض الظـــــوا$ر الطبيعيــــة، مثـــــل حركـــــة  ـــوم ع�ــــ� �ـــــسر×ع أو إبطـــــاء حركــــة �عــ َّكمــــا �عمـــــل الرســ

، والتفاعل بhن العناصـر املناخيـة  َّالoواكب وال89اكhن والزالز ي والرÃعـا7ي،اm(ل أو تكبhـ8 ) 2014رpiـو
ة، واست�ــــساخ =عمــــال والــــصو ال{ــــK دمـــــرت  ِوتــــصغiá= 8hــــام اvmقيقيــــة لألشــــياء مثــــل ب�يــــة الــــذ

ّ ُ ر ر َّ

ـــــة أو �ـــــــشرMة َّألســــــباب طبيعيــ ب الكيمائيـــــــة . َّ ــــبعض التجـــــــا ـــل اpimـــــــد والتoلفـــــــة لـــ ــــ� تقليــــ َّباإلضـــــــافة إ�ـــ ر
  ). 2017الز$را7ي، (َّوالف¹hيائية ال{K �ستلزم أجpزة معقدة 

اســة ت د ركمــا أشــا إ�ــ� فائــدة الرســوم  Ohtake, Takahashi & Watanabe (2015) ر
ُّاملتحركــة 0ــ/ تحـــسhن الــسلوكيات، وتنميــة -تجا$ـــات ºيجابيــة، خاصــة لطلبـــة التوحــد 0ــ/ املرحلـــة  َّ

ن-بتدائية، أو الذين ال يحبذو قراءة الكتب املطبوعة َّ.  



 
َفاعلية توظيف بعض التطبيقات التعليمية الذكية في تقديم وحدَّة مقترحة  َّ ِ ِ َّ ََّّ ّ َّ َِ ِ ِ ُ

َّعن األمن السيبراني على التحصيل ال ِ ْ َ ُمعرفي واالتجاهات نحوه لدى ْ ِّ ْ
ِطالبات المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة َّّ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ِ  

  رحمن حسن غوصّأميرة بنت عبد ال/ أ
   ريفد الشَّّ باسم بن نايف محم/د

 

 

700 

نـــب اللفظـــي لـــدى الطـــالب، مـــن خـــالل مـــا تقدمـــھ والرســـوم املتحركـــة �عمـــل ع�ـــ� إنمـــاء اimا
 ��اك )2016املنجومي، (َّباللغة العرÇية الفص ر، وإشباع حاجات الطالب لالك�شاف والتجرMـب وإد

KÄــÅا Mـادة التحـصيل الد تباطـات 0ـ/ سـن مبكــرة، وجـذب و ر- زر ٍ
ّ )Hapsai, Hanif, Gunarhadi & 

Reemintoyo,2019.(  

اسـة َّوال بد من بيان أ$م مم¹hات ا �zا دvأو�ـ Kرستخدام الرسوم املتحركة 0/ التعليم، وال{ـ
؛ King-Dow & Yeh, 2014؛ 2013 أحمــــد، ؛DeCoursey,2013؛ (�Munzer, 2012ــــل مــــن 
  : 0/ )2020، الشرMف

 .َّإشباع �عض من احتياجات الطالب النفسية، كحب -ستطالع و-ستكشاف واملنافسة -

ىالتدرج 0/ عرض اvjتو التعلي�K �ش -  .oل م�سلسلُّ

َّ�عمل ع�� �عزMز التحصيل املعر0/، وتقديم التغذية الراجعة، وتنمية -تجا$ات ºيجابية  -

نحو التعلم
ُّ

. 

جة عالية من -7غماسية - َّف	zا د   .ر

�ساعد ع�� إطالة ان�باه التالميذ وانجذا�zم للقصة، من خالل املؤثرات ا�jتلفة للوسائط  -
z®ولةاملتعددة، ومن ثم �ستوعب مضموpا �سpا والرسائل املضمنة من خالل.  

 .تقوMم سلوك الفرد، وتoوMن الثقافات وا89�mات -

  .ُّوسيلة إيضاح فعالة؛ �سfب عدم تكدسpا باألفoار -

َّالنظرGات القائمة ع01 تطبيقات التعلم الذكية  ُّ
  ):الرسوم املتحركة(

َّالنظرMـة البنائيـة  َّConstructivism Theory :بالعمليـات امل Kِعرفيـة الداخليـة للمـتعلم، �عت¶ـ
ّ َّ َّ

Çـط ا9�mـ8ات الـسابقة بـا89�mات  ف اimديـدة، و روتفاعلھ مع العالم ا�mا /، وتنظيم =فoار واملعـا ر ر
ًاvmالية ال{K تواجھ املتعلمhن، كمشكالت يبذل املتعلم ف	zا جpدا ملعاimـة املعلومـات، واسـتخدامpا 

ِ ِ
ّ ّ َّ

َّ=فــالم الكرتونيــة ع�ــ� طــرح مpــام أو مــشكالت حقيقيــة، ذات 0َّــ/ املواقــف الواقعيــة، وÇالتــا�/ تقــوم  َّ

د، (صلة بواقع الطالب، وMقوم الطالب بحلpا    ).2016والعدوان وداو

نظرMة التعلم املوقفي
ُّ َّSituated learning theory : طÇ رأحد أنماط التعلم الذي يرتكز ع�� 

ُّ

َّالــــتعلم بــــاملواقف اvmياتيـــــة، وا9�mــــ8ات اvmقيقيـــــة  َّ ُّ
َّللمتعلمــــhن، والدافعيــــة الداخليـــــة لــــدzàم، حيـــــث  َّ ِ

ّ

َّيتعـــرض الطـــالب إ�ـــ� مواقـــف �عليميـــة ذات مع¶ـــ|؛ لتحقيـــق $ـــدف وســـلوك معـــhن، يجـــب علـــ	zم أن 

ِيتــصرفوا �ــشoل ي�ناســب مــع طبيعــة الpــدف، وذلــك �ــشoل �عــاو7ي، وتحــت إشــراف املعلــم
ّ

وMــرتبط . 
Éن وا$تمامـــاhِالــتعلم املــوقفي باحتياجـــات املتعلمــ

ّ ُّ
والــتعلم املـــوقفي يقــوم ع�ـــ� اســتخدام مـــداخل . zم

ُّ

ــــــل ، و-ك�ــــــــشاف : َّ�عليميـــــــة مختلفــــــــة، مثـ ــــدخل القــــــــصص، والنمذجـــــــة، والتعــــــــاو ، )2009زارع، (نمــــ
َّ، وMتمhــ¹ الــتعلم املــوقفي بأنــھ عمليــة جماعيــة )2019محمــود، ( َّ ُّ

Collaborative process يقــوم فيــھ 
 العالقـات بــhن أعــضاء $ــذا اijتمــع عالقــة =قــران، نوتoــو. الطالـب بالتفاعــل مــع الطــالب tخــرMن

اسية َّأك8Ö م}zا عالقة بhن الطالب واملعلم 0/ اi�mرة الد ر ِ
ّ

ات ومعلومات الطالب، .  دادت مpا رو�لما ا ز
Mجيا، مـــن مجـــرد مـــتعلم مبتـــدئ إ�ـــ� مـــتعلم خبhـــ8  ه ومoانتـــھ كعـــضو 0ـــ/ اijتمـــع يتطـــو تـــد ِفـــإن دو ِ

ّ ّ Ù رَّ ر ر
)Henning, 1998( اســة، وأن، ولقــد ت الباحثــة النظرMـة اvmاليــة؛ نظــرا ملناســبة أ$ــداف الد َاختــا ر ِر

ّ ً َّ َّ 
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قميــة، أ®zــا توجــھ ســلو�ا قائمــا ع�ــ�  Ùطبيعــة اvjتــو ا�mــاص بالرســوم املتحركــة ع�ــ� $يئــة قــصص  ً َّ ر ى
سات الvõيحة وا�mاطئة الستخدام ºن?8نت رمواقف حياتية، وتوضيح املما َّ.  

 :شاء الرسوم املتحركةأفضل املواقع والتطبيقات إل3

Plotagon : ـــ� كرتــو ثال"ــي =�عــاد، كمـــا�ــل #�ــص�تك إMبتحو ، نتطبيــق �ــسمح بإ7ــشاء أفـــالم كرتــو ن
َّي�ــسم �ـــسpولة -ســـتخدام، وتحوMـــل النـــصوص إ�ـــ� مقـــاطع صـــوتية باللغـــة ºنجل¹hيـــة، ممـــا  َّ

سـتفادة َّيمكن الطـالب مـن إتقـان التحـدث والنطـق باللغـة ºنجل¹hيـة، و�ـ�iيل الـصوت لال
ـــد تــــــم ترشـــــيح التطبيــــــق لعمــــــل فيـــــديو$ات وحــــــدة =مــــــن  ــــة العرÇيـــــة، وقـــ ـــن ال89نــــــامج باللغــ َّمــ

 . السي89ا7ي

Toontastic 3D : ــزةpــو تطبيــق إلنتــاج الرسـوم املتحركــة مــن شــركة قوقــل، متـوفر ع�ــ� أج$ISO, 
Android¹ بوجود مشا$د مختلفة، و#�صيات كرتونية ثالثية =�عادhيتم ،َّ َّ َّ.  

ـــ/ التعلـــــيم، وتـــــضي ـــف الرســـــوم املتحركـــــة 0ــ ــــK تواجـــــھ توظيــ ف الباحثـــــة �عـــــض املعوقـــــات ال{ـ
قتـــا طـــوMال إلنتـــاج مقطـــع ال  كــصعوÇة إنتـــاج �عـــض مـــواد الرســـوم املتحركـــة، حيــث تتطلـــب جpـــدا و

ً َ و ً َّ

ســـم #�ـــصيات �عيـــدة عـــن  ريتعــدى دقـــائق معـــدودة، واحتoـــار الـــشر�ات الك9ـــ8 لpــذه الـــصناعة، و ى َّ

وثنا الثقا0/، وتتطل مو
َّ

َّب خ9ـ8اء ومـصممhن مح?ـ8فhن، وإيجـاد اvjتـو املناسـب للفئـة العمرMـة بلغـة ر ى
ا�ــvة، حيــث يمكــن اســتخدام الرســوم املتحركــة 0ــ/ إيــضاح مفpــوم =مــن الــسي89ا7ي لــدى  وســpلة و

ِطالب وطالبات املرحلة املتوسطة، لتنمية التحصيل املعر0/ و-تجا$ات نحوه
ّ. 

  :�ا3ي�من السي4: را�cو الثالث

ق م، وÃـسfب تــأث8h الفhـ8وس �غhــ8ت كثhـ8 مــن أنمـاط اvmيــاة والطـر ال{ــK 2019منـذ د�ــسم89  َّ

َّنؤدي �zا أعمالنا، ونتفاعل اجتماعيا، ونتلقى �عليمنا، حيث �انت فرصة إلعادة النظر إ�ـ� =طفـال  ً

مـا³/، ولــم َّواملـرا$قhن الـذين ترÇـوا ع�ـ� اللعـب بـالpواتف الذكيـة، واسـتخدام وسـائل التواصـل -جت
ليتعلمـوا حقـا عـن ا�jـاطر ال{ـK ينطـو عل	zـا الوصـو إ�ـ� ºن?8نـت، حيـث يجـب تـضمhن موضــوعات  ي Ù َّ

اسية 0/ �افة املراحل  َّ=من السي89ا7ي 0/ املناPæ الد   .Hoggard, 2014)( ،(Marchese, 2020)ر

 :Cyber securityمف�وم �من السي�4ا3ي 

ـــن الـــــسي89ا7ي بأنـــــھ مج َّ�عـــــرف =مــ موعـــــة =دوات والـــــسياسات والتـــــداب8h املتخـــــذة، وأفـــــضل ُ
ــــسي89انية واvmواســــــــ�ب،  ـــة الــــ ــــــة الب�ئـــــ ـــــاطر، وحمايــ ة ا�jـــ ــــــتخدامpا إلدا ـــK يمكــــــــن اســ ـــــات ال{ـــــ ســـ َّاملما ر ر
لواملـستخدمhن، والب�يــة التحتيـة، والتطبيقــات، مـن الوصــو غhـ8 املــصرح بـھ؛ وذلــك �zـدف اvmفــاظ  َّ

  .(Richardson, Lemonine, Stephens & Waller, 2020)ع�� سالمة ونزا$ة البيانات ا�jزنة 

َّعمليات اvmماية ال{K تقوم �zـا الـسعودية : "أنھ $و) 91، ص2019(كما أضافت القحطا7ي 

ِأو =فراد، vmماية العمليات املرتبطة بتقنيات -تصاالت واملعلومات، ل�vد من ا�mسائر و=ضرار 
ّ

  ".واimرائم املرتبطة �zذه التقنيات

0َّـ/ ظـل ان�ـشار -سـتخدام امل?¹ايـد لـشبكة ºن?8نـت والpواتـف الذكيـة،  :َّيـة �مـن الـسي�4ا3يأ>م
ِ
ّ

، واســـتخدام =لعـــاب ºلك?8ونيـــة مـــن قبـــل شـــرائح عمرMـــة مختلفـــة، فحـــسب  َّوأتمتــة املـــدن واملنـــاز َّ ل
حـــاء ًفـــإن واحـــدا مـــن �ـــل ثالثـــة مـــستخدمhن لـــشبكة ºن?8نـــت 0ـــ/ جميـــع أن) 2017(تقرMـــر اليون�ـــسف



 
َفاعلية توظيف بعض التطبيقات التعليمية الذكية في تقديم وحدَّة مقترحة  َّ ِ ِ َّ ََّّ ّ َّ َِ ِ ِ ُ

َّعن األمن السيبراني على التحصيل ال ِ ْ َ ُمعرفي واالتجاهات نحوه لدى ْ ِّ ْ
ِطالبات المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة َّّ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ِ  

  رحمن حسن غوصّأميرة بنت عبد ال/ أ
   ريفد الشَّّ باسم بن نايف محم/د
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 8hـة، ف�ـشMن �ـل الفئـات العمرh8 استخداما لإلن?8نت من بـÖن =كt َّالعالم $و طفل، والشباب $م ً

ـــة الـــــسعودية، مــــن  تفــــاع عـــــدد املــــستخدمhن 0ــــ/ اململكـــــة العرÇيـ َّإحــــصائية س�ــــسoو إ�ـــــ� ا َّ ـــو 24رَّ ن مليــ
ل مليو مستخدم بحلو عـام 30، إ�� 2017مستخدم 0/  الـو³/ الoـا0/ َّم؛ لـذا ال بـد مـن تـوافر 2022ن

ُّالبيانات ال�äـصية، والتعـرف ع�ـ� الـسلوكيات ًمن قبل شرائح اijتمع خصوصا، من أجل حماية  َّ

َّالvõيحة لالستخدام tمن لإلن?8نت، والتعـرف ع�ـ� الوجـوه املتعـددة ل�iـرائم الـسي89انية، وtثـار  ُّ

لدا$ا إ�ـــ� الــدو واovmومـــات، امل?8تبــة عل	zــا، وال{ـــK ال تقــف ع�ــ� حـــدود =فــراد واملؤســـسات، بــل تتعــ
َّواململكـــة العرÇيــــة الــــسعودية ل�ــــست بمنــــأى عــــن التــــأث8hات العامليــــة  َّ  ,Ross(، )2017اليو7ــــسف، (َّ

2020 .(  

  CIA triad يمكن تمثيل عناصر =من السي89ا7ي من خالل النموذج :عناصر �من السي�4ا3ي

لصـو - ملــن $ـم مـسموح لpـم -طــالع َّسـرMة البيانـات ا�mاصــة باملؤسـسة، ومنـع الو: َّالـسرMة -
َّعليــــھ، عــــن طرMــــق ال�ــــشف8h، وتحديــــد صــــالحية التعــــديل، واvmــــذف، وºضــــافة، والتخــــزMن، 

  .والنقل

ــــذف، : الـــــسالمة - ـــن التعــــــديل، واvmــ ـــات واملعلومــــــات ا�mاصــــــة بـــــأي مؤســــــسة مــ ســــــالمة البيانــ
  .وºضافة عند ºدخال واملعاimة والنقل والتبادل وإعادة التوجيھ

لتوافر املعلومة، و�ع¶K قابلية الوصو إ�� املعلومات، وإتاح�zا عند اvmاجة إل	zا: افرالتو - َّ.  

  :َّال��ديدات السي�4انية

أوال
ً

بأ®zـا اسـتخدام ) 2014(َّ، وقد عرفpا أحمـد iæَّSocial Engineeringمات الpندسة -جتماعية : 
ات اجتماعيـــــة، مـــــستغال فــــــضو ا لاملpـــــاجم vmيـــــل نفـــــسية ومpــــــا

ً َّ ــــ�zم ملــــــساعدة رَّ ـــاس وثقـ لنــ
ــــ/ ضــــــائقة ماديــــــة،  ـــــديق 0ــ ـــ� دعــــــم مــــــادي، ومــــــساعدة صـ َّأ#ــــــ�اص، مقابــــــل اvmــــــصو ع�ـــ ل
َّالتخوMــف وzàºــام ��äــصيات مpمــة لإلفــصاح عــن معلومــات #�ــصية وÇيانــات ســـرMة،  َّ

ة؛  رليتمكن من الوصـو إ�ـ� أجpـزة اvmاسـوب أو املعلومـات ا�jزنـة ف	zـا، وßـ/ أكÖـ8 خطـو ل َّ

ى8 ســpولة مــن خـــداع =نظمــة و=جpــزة، توجـــد عــدة �ــسميات أخـــر ألن خــداع الfــشر أكÖـــ
َّللpندسة -جتماعية، م}zا -حتيال ºلك?8و7ي، القرصنة الfشرMة، -حتيال الصو�ي َّ.  

Çيعــة،2017, دمحم(َّوMوجــد عــدة أنــواع للpندســة -جتماعيــة، كمــا ذكر$ــا  ؛ $ادنــا /، 2019ر؛ 
وßـ/ �ع¶ـK انتحـال #�ـص�تك مـن أحـد املpـاجمhن؛ مـن : Identity (thief(سرقة $وMتـك : م}zا) 2017

أجل التمكن من الشراء، أو -ق?8اض باسمك، و-ستفادة من �عض ا�mدمات
ُّ

.  

ابط تصيد، يرسـل إ�ـ� عـدد كبhـphishing) :( 8التصيد -حتيا�/  ربرMد إلك?8و7ي يحتو ع��  ي
َّمـن النـاس، وMـتم مـن خاللــھ اvmـصو ع�ـ� معلومـات سـرMة، مثــ ر لبطاقـات -ئتمــان، ل ول �لمـات املـر

من خالل التنكر ككيان جدير بالثقة
ُّ

.  

 برMد تصيد يرسل إ�� مستخدم معhن أو مجموعة مـن (Spear Phishing):ُّالتصيد -نتقاùي
ن �عنايــــة عــــن طرMــــق جمــــع املعلومــــات مــــن مواقــــع التواصــــل، يoــــو مــــن خــــالل  ن=#ــــ�اص، يختــــار و

ر واســم تـصميم إيمــيالت مـشا�zة لــشر�ات م ســفت، وMطلـب تحــديث �لمـات املــر وعينـة، مثــل مايكر و
ابط ما فيتم الولوج إ�� الشبكة، وMطلق عليھ مس�| التصيد بالرمح ُّاملستخدم، أو النقر ع��  َّ   .ر

ُّ�ــشبھ التــصيد -حتيــا�/، لكنــھ عــن طرMــق  (A whaling attack):ُّتــصيد املــدير التنفيــذي
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وظف دعم ف¶K 0/ مؤسسة ما، أو من #�ص ذي منصب لھ َّ-تصال الpاتفي، بانتحال #�صية م
فض طلب من #�ص �عت89ونھ مpما Ùصالحيات كب8hة 0/ مؤسستھ، مع إiáام املوظفhن عن    .ر

ـــان املــــــستخدمhن مـــــن املواقــــــع ºلك?8ونيــــــة : iæDDoS/ DoSمــــــات �عطيـــــل ا�mدمــــــة : ًثانيـــــا َّحرمــ

ـــة، تـــــؤدي إ�ـــــ� بــــــطء قوا�mـــــدمات، حيـــــث يقـــــوم ا�j?ـــــ8 بـــــإغراق املوقـــــع بfيانـــــات غhـــــ8 مــ ُ ال ز
ة جزئية أو �لية َّا�mدمات، وتوقف املوقع بصو َّ   . ر

ثالثـــا
ً

َّ بــــث اخبـــار ومعلومــــات غhـــ8 �ــــvيحة، وفـــضائح ملفقــــة، (Defamation):ال�ــــشº 8hpلك?8و7ـــي:  ُّ

ــــادي واملعنــــــو و=دÃــــــي، ســــــواء باpimــــــة  ــــدات، مــــــن شــــــأ®zا ºضــــــرار املــ ــــن 0ــــــ/ املعتقــ يوالطعــ
َّيمية والدي�ية و=فراد املقصودة، �األنظمة التعل   ).2015متو�/، (َّ

ًا�عا استھ إ�� مفpوم التنمر ºلك?8و7ي ) 247، ص 2017(أشار املصطفى : ر 0ُّ/ د ) bullying Cyber(ر
ننــوع مــن اimــرائم ºلك?8ونيــة، وتتمثــل 0ــ/ املــضايقة وال�ــسلط ع9ــº 8ن?8نــت، يoــو : "بأنــھ َّ

دشـة، بواسطة #�ص أو مجموعة من =فراد، من خال Mـة، وغـرف الد رل الرسـائل الفو َّ ر
وال89يد ºلك?8و7ي، أو مواقع التواصـل -جتمـا³/؛ ملـضايقة أو zÉديـد أو تخوMـف #ـ�ص 

  ".ما

ســـــائل zÉديـــــد وتخوMـــــف  ســـــال  ـــا تنمـــــر لفظـــــي، مثـــــل إ ـــر أشـــــoال وطـــــر مختلفـــــة، م}zــ روللتنمـ ر ُّ قُّ
رللــvÐية بـــصو وفيـــديو$ات، والتخوMــف باإليـــذاء اimـــسدي، أو ºقــصاء  و�ºعـــاد عـــن اijموعـــة، َّ

��رMة والتعليقــات العنــصرMة،  َّوإطــالق الــشاùعات، والنميمــة و7ــشر =�اذيــب مــن قبــل املتنمــر، والــ َّ ّ
ِ

َّأو انتحــــال ال�äــــصية، و7ــــشر معلومــــات . وإعــــادة 7ــــشر أو i'ºــــاب بالتعليقــــات املــــس�ئة وتأييــــد$ا

سال صو غ8h الئقة للvÐية �سfب =ذى لھ  َّباسم آخر، وإ ر ة -تصاالت (، )2020لشرMف، ا(ر ا رو ز
  ).2018َّوتقنية املعلومات، 

ٌّوال بــد أن ننــوه إ�ــ� ال89مجيــات ا�mب�ثــة، حيــث أشــار إل	zــا �ــل مــن الع�ــ)Ä| وعنــاب : ًخامـسا
ِ
ّ َّ)2019( ،

ـــا يتعـــــرض 7ºـــــسان )2015( ، والقحطـــــا7ي )2017( ، والعتيLـــــK )2019(والـــــشوابكة  ، فكمــ
ىpزة تصاب بالعدو عن طرMق ال89مجيـات ا�mب�ثـة، ىللعدو فيصاب باملرض، كذلك =ج

؛ �zـــــدف تنفيـــــذ أوامـــــر مـــــا 0ـــــ/ أجpـــــزة  ة عـــــن برمجيـــــات قـــــام بتطوMر$ـــــا م89مجـــــو ـــ/ عبـــــا نوßـ ر
ــــل  ـــــ8اق جpــــــاز الــــــvÐية ومراقبتــــــھ، مثــ ـــذ يمكنــــــھ مــــــن خاللpــــــا اخ?ـ َّاvmاســــــوب، لفــــــتح منافـــ

ـــات غhــــ8 مطلوÇـــــ: virus)(الف8hوســــات  ة عــــن برنــــامج �عمــــل ع�ــــ� �ــــشغيل ملفـ ة، رو$ــــو عبــــا
لوتـدم8h النظــام، وإبطــاء سـرعة اvmاســوب، وفــتح "غــرات للوصـو إ�ــ� املعلومــات، وت�تقــل 
مـن خـالل وسـائط التخـزMن ا�jتلفـة أو ال9ــ8امج امل�ـسوخة �ـشoل غhـ8 قـانو7ي، أو تحميــل 
ملفـات مــصابة مــن ºن?8نـت، حيــث يقــوم باالختفــاء و-ن�ـشار والتنا*ــ(، واخ?ــ8اق أجpــزة 

ة ع�ــ� 7ــ�( نفــسpا، : (Worm software)اvmاســوب، والديــدان  رســميت بــذلك أل®zــا قــاد
و-ن�شار سر×عا من خالل شبكة ºن?8نت، حيث تطلب من املستخدم فتح املرفقات، أو 

َّ ً

ابط خـا /، حيـث �عمـل ع�ـ� إتـالف ال9ـ8امج وامللفـات، وأنظمـة ال�ـشغيل؛  رالضغط ع��  ر
سال �7( م}zا إ�� جميع املضافhن 0/  ادة رلتقوم �عد ذلك بإ والقائمة ال89يدية، ملفات طر َّ

(Trojan Horses) : ة عـــن ملــــف يرفـــق نفـــسھ مـــع أحــــد ال9ـــ8امج املوجـــودة ع�ــــ� رو$ـــو عبـــا
ة،  فـــة املــــصدر، أو برنــــامج مــــدموج مــــع صــــو رºن?8نـــت، مثــــل ال9ــــ8امج امل�ــــسوخة غhــــ8 معر و
ملــف، مقطـــع فيـــديو، لعبـــة، وÇمجــرد فتحpـــا مـــن قبـــل املــستخدم، يقـــوم بإضـــعاف بـــرامج 

ِيـة 0ـ/ اvmاســوب، وMفـتح بابــا خلفيـا �ـسpل اخ?ــ8اق اpimـاز وســرقة البيانـات وكــشف اvmما
ّ Ù ً



 
َفاعلية توظيف بعض التطبيقات التعليمية الذكية في تقديم وحدَّة مقترحة  َّ ِ ِ َّ ََّّ ّ َّ َِ ِ ِ ُ

َّعن األمن السيبراني على التحصيل ال ِ ْ َ ُمعرفي واالتجاهات نحوه لدى ْ ِّ ْ
ِطالبات المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة َّّ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ِ  

  رحمن حسن غوصّأميرة بنت عبد ال/ أ
   ريفد الشَّّ باسم بن نايف محم/د
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ر   .و�لمات املر

لو$ــو برنــامج خب�ــث، يقيــد الوصــو إ�ــ� النظــام الــذي ): RansomWare( ف8hوســات الفديــة 
ليــــص�بھ، وMطالــــب بــــدفع فديــــة مــــن أجــــل إمoانيــــة الوصــــو للملفــــات، برمجيــــات الدعايــــة وºعــــالن  َّ

(adware): حـــدث عنـــدMن، وhثقـــة وإعالنـــات للمـــستخدمfـــار نوافــذ منpــ/ برمجيـــات �عمـــل ع�ـــ� إظßو 
  .تثfيت برامج من مواقع غ8h موثوقة º /0ن?8نت

  :َّاa`رائم و<ن��اMات السي�4انية

تoــاب أعمــال  ر0ـ/ ظــل ال�ـسpيالت ال{ــK تمنحpـا شــبكة ºن?8نـت، قــام الـبعض باســتغاللpا 0ـ/ ا ِ
ّ

عة لتنفيـــــــــذ اimـــــــــر ــــشر ــــ8 مـــــ ـ ـــــا الفنتـــــــــوخ  cyber Crimeَّائم الـــــــــسي89انية وغhــــ ـــــــا عرفpــــ                         ،)2012(َّكمــ
)tech Terms,2020 (ـــــاz®ـــوتر، أو وســـــائل -تـــــصاالت : بأ 7ــــشاط إجرامـــــي �ــــستخدم أجpـــــزة الكمبيـ

ســــال الف8hوســـات، وســــرقة =مـــوال، و7ــــشر معلومــــات ســـرMة مــــن أجـــل اvmــــصو ع�ــــ�  لاvmديثـــة، �إ َّ ر
ات الفنيـــة، أو �zـــدف ال�ـــسلية، وتoـــو مـــن أفـــراد ضـــد مؤســـسات أو َّمoاســب ماديـــة، و نإلثبـــات املpـــا َّ ر

شر�ات، وح{| أفراد داخل وخارج الدولة، وال �ش?8ط وجود$ما 0/ نفس املoان، مما يجعل اimرMمة 
ــاد دليــــل يثfـــــت اimرMمــــة ºلك?8ونيـــــة،  ـــابرة ل�vــــدود، وMــــصعب �عق�zـــــا، أو إيجــ َّالــــسي89انية جرMمــــة عــ َُّّ

ِاع عن ºبالغ ع}zا من قبل املؤسسات تجنبا لpز ثقة العمالءو-متن
ّ ً.  

K¶انـب الـوطimا ما يمـس اz{رائم، مimو$ناك عدة أنواع من ا      ُّ َّوتoـو ضـد الدولـة وأم}zـا : َّ ن
$ا �ـــالتحرMض الـــسياKÄÅ أو -حتيــال -قتـــصادي واملـــا�/، و�عطيــل =عمـــال اovmوميـــة، أو  َّواســتقرا ر

  .ت وإخفا�zاالعبث باملعلوما

لجــرائم ضــد الفــرد، �الــسب وال�ــش8hp و-ب?ــ¹از ºلك?8و7ــي، وßــ/ محاولــة اvmــصو : اimانــب =خالþــ/ ّ

، مــــن خــــالل مح?ــــ8فhن  يع�ــــ� مoاســــب ماديــــة بــــاإلكراه، أو إيقــــاع الــــضر اimــــسدي واملعنــــو ر َّ

قومواقع تحتو ع�� مواد خارج حدود =خالق والذو العام    ).2016العوادي، (َّي

والpـــدف م}zـــا -طـــالع ع�ـــ� وثـــائق ومنتجـــات الـــشر�ات املنافـــسة، ومحاولـــة ضـــرب : يالتجـــاراimانـــب 
  ).2018فرحات، (اقتصاد الشر�ات 

ب الـــــــسي89انية َّاvmــــــر ــــة 7عمـــــــة و�لن?ــــــ8 : و اســـ فــــــق د رو ــــhن اimرMمـــــــة ) 2020(و ــــاك فرقــــــا بـــ يتـــــــlÐ أن $نـــ
ً َّ

َّالــسي89انية واvmــرب الــسي89انية كمــا �ــس�| الiQمــات الــسي89انية، و َّ �ع¶ــK ال�ــسلل إ�ــ� مواقــع َّ
َّإلك?8ونيــة حــساسة غhــ8 مــرخص الــدخو إل	zــا مــن أجــل اvmــصو ع�ــ� مزايــا اقتــصادية أو  لَّ ل َّ

، �zــدف التــأث8h وºضــرار بــنظم املعلومــات،  ىسياســية، حيــث تقــوم �zــا دولــة ضــد دولــة أخــر َّ َّ

Çـاك �امـل لألنظمــة املدنيـة والعــسكرMة، واخ?ـ8اق =نظمـة املــصرفية، و َّوإ َّ َّ تخرMـب الــشبoات ر
ِال{ــK تــتحكم بالب�يــة التحتيــة =ساســية 0ــ/ الدولــة، وشــل حركــة الطhــ8ان ومحطــات الوقــود 

ّ َّ َّ َّ

  .َّوالكpرÇاء واملياه، وغ8h$ا من امل�شآت اvmيوMة

  :قطر تنمية �من السي�4ا3ي

أوال
ً

Ç	zم و:  اء ثقافــــة =مــــن لــــدى العــــاملhن، وتــــد تــــوعي�zم رسياســــات =مــــن الــــسي89ا7ي �عتمــــد ع�ــــ� بنــــ
نfيــل، (vmمايـة أنفــسpم واملؤســسة، وإعطــاء اvmــد =د7ـى مــن الــصالحيات  ، 2012زالــدباغ و

  ).123ص 

، ( حيث أشار إل	zا Digital Citizenship)(َّاملواطنة الرقمية : ًثانيا و�ع¶K -ل?¹ام �سلوك ) 2016نماز
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ل ــــــــسؤ ـــــــة مــ ـــة، والتــــــــــصرف بطرMقـــ ـــــــل للتقنيـــــــ ـــتخدام =مثـــ ـــــــــK، و-ســـــــ وtداب الرق�ـ ـــــــة َّ ة vmمايـــ
ف  ر تحتو ع�� حر ا، وذلك من خالل إ7شاء �لمات مر ا وصغا وخصوصية املواطنhن كبا يو ً رً ر َّ

قـــام، وإيقـــاف خدمـــة تحديـــد املواقـــع 0ـــ/ التطبيقـــات ال{ـــK ال يحتاجpـــا املـــستخدم،  مـــو وأ رو ز ر
لو-بتعاد عن املواقع املشبوه، وقبو الصداقات من =#�اص اpijـولhن، وعـدم 7ـشر أي 

Mخ امليالدمعلومات # قام املصرفية وتوا ر�صية كعنوان امل¹ô و= َّر   .لَّ

ثالثا
ً

سـالpا :  سائل ال89يد ºلك?8و7ـي غhـ8 املرغـوب بـھ، و×عـرف بال89يـد املـز'P وال{ـK يـتم إ رºبالغ عن  ر
�شoل عشواùي، وÃعدد $ائل من قبل الشر�ات لإلعـالن عـن منـتج أو خدمـة، إ�ـ� عـدد كبhـ8 

	zــا �عطـي داللــة ع�ــ� أن $ــذا ال89يــد 7ـشط وفعــال، ممــا يــؤدي إ�ــ� مـن املــستخدمhن، والــرد عل
إغــراق ال89يــد بالرســائل غhــ8 املرغوÇــة، و�ــستغل $ــذه الرســائل لالحتيــال مــن أجــل الpندســة 

ك  ـــا ـــة، وفـــــتح مرفقـــــات تحتـــــو ع�ـــــ� ف8hوســـــات قـــــد ت�vـــــق الـــــضر بجpــ ز-جتماعيــ ر ي الغبÖـــــ8، (َّ
  ).26، ص 2008ال�pشة واvmقيل، 

اس   َطرحت الد ر ِ
ات �عض ºجراءات الواجب اتخاذ$ا ل�vماية 0/ الفضاء السي89ا7ي، حيث ّ

، (ذكـــر  ي، ) 2018 صـــاùغ، ; 2018يالعر×ـــ.KÄ والدوســـر ر �ـــشoل دو رالعمـــل ع�ـــ� �غيhـــ8 �لمـــات املـــر و
وتحــديث نظــام �ــشغيل اvmاســوب باســتمرار، واســتخدام بــرامج مoــافح الف8hوســات، واvmــرص ع�ــ� 

ضــع اسـتخدام املتــصفح ا�mفـي عنــد الولـ ووج للــشبoات العامـة، وإغــالق =جpـزة غhــ8 املـستخدمة، و
ر ع�� الشبكة الالسلكية امل¹ôلية، أو أي شبكة �عمل �zا َّ�لمات مر َّ   . و

َّإ7شاء الpيئة الوطنية لألمن السي89ا7ي بأمر ملoي : َّاpimود اvjلية 0/ مجال =من السي89ا7ي

Mخ 6801رقم  �عزMز =من السي89ا7ي، وحماية مصاlm الدولة والب¶|  $ـ، وzÉدف إ�� 1439 /2/ 11ر بتا
ســــات، و-ســــتفادة مــــن  ضــــع الــــضوابط =ساســــية، والــــس�/ نحــــو تطبيــــق أفــــضل املما رالتحتيــــة، و َّ وَّ
 Kام 0ـــ/ تحقيـــق تقـــدم تق¶ـــpســـºـــوادر الوطنيـــة، وoيئـــة ع�ـــ� اســـتقطاب الpب، حيـــث �عمـــل ال َّالتجـــا ر

ململكـة، و�ـiäيع -بتoـار و-سـ�ثمار 0ـ/ مجـال =مـن يخدم مصاlm ومستقبل -قتصاد الوط¶K 0ـ/ ا
  ).2019الرÇيعة، (السي89ا7ي 

ـــن  ـــــسعودي لألمــــ ـــا -تحـــــــاد الــ ــــست اململكـــــــة العديـــــــد مـــــــن الpيئــــــات اovmوميـــــــة، م}zــــ َّكمــــــا أســـ َّ

ات  نز، حيـــث zàـــدف إ�ـــ� بنـــاء �ـــوادر محليـــة واح?8افيـــة، وإطـــالق املبـــاد رالـــسي89ا7ي، وال89مجـــة والـــدر َّ َّ و
fMية املتخصصة لبناء وتأ$يل الكفاءات املتم¹hة َّالتعليمية َّ والتد   ).2018التحرMر، (ر

ت اململكــة العرÇيــة الــسعودية الئحــة نظــام مoافحــة اimــرائم املعلوماتيــة، وتمــت  َّكمــا أصــد َّ َّ ر
املـــصادقة عل	zـــا بموجـــب مرســـوم ملoـــي، تو�ـــl ف	zـــا اimـــرائم والعقوÇـــات ملرتك�zـــا؛ وذلـــك مـــن أجـــل 

ع ل�vاســـبات والـــشبoات، تحقيـــق =مـــن املع ولومـــا�ي، وحفـــظ اvmقـــو امل?8تبـــة، و-ســـتخدام املـــشر ق
 K¶د، (وحماية -قتصاد الوطM   ).2019زأبو 

ات ملواجpة النقص 0/ الoوادر الوطنية، بتخصيص  َّوقد سعت اململكة إلطالق مباد  1000ر
ـــــا /، وذ ـــــاث ا�mــ ـــــرمhن الـــــــشرMفhن لالبتعـ ــــامج خـــــــادم اvmــ لـــــــك إلعـــــــداد رمقعــــــد للمـــــــستفيدين مـــــــن برنــ

شــادي ألمــن  º K¶ن 0ــ/ مجــال أمننــا الــسي89ا7ي، كمــا أ7ــشأت اململكــة املركــز الــوطhن مــؤ$لhرمتخصــص
َّ؛ مـن أجـل تقـديم بـالغ أو اvmـصو ع�ــ� دعـم تق¶ـK، لكيفيـة التعامـل مـع حــوادث Cert.saاملعلومـات  ل

ة التعليم، (ان�zاك أمن املعلومات  ا رو   ).1442ز

  



 
َفاعلية توظيف بعض التطبيقات التعليمية الذكية في تقديم وحدَّة مقترحة  َّ ِ ِ َّ ََّّ ّ َّ َِ ِ ِ ُ

َّعن األمن السيبراني على التحصيل ال ِ ْ َ ُمعرفي واالتجاهات نحوه لدى ْ ِّ ْ
ِطالبات المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة َّّ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ِ  

  رحمن حسن غوصّأميرة بنت عبد ال/ أ
   ريفد الشَّّ باسم بن نايف محم/د
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ن طالبـا وطالبـة، ومن أجل ذلك تم عقد مسابقة ا ك مئـة وسـتة وعـشر ًلpـاكثو حيـث شـا و ر ن
zÉم،  رمـــن مختلـــف اimامعـــات الـــسعودية اovmوميـــة وا�mاصـــة، وشـــpدت منافـــسة بيـــ}zم لـــصقل مpـــا َّ َّ

Mبا عمليـــا ع�ـــ� الiQمـــات الـــسي89انية، واخ?ـــ8اق املـــدن الذكيـــة، وتجرÇـــة غhـــ8 مـــسبوقة، وتحـــدي  َّوتـــد َّ Ù ً ر
َّو$و حدث سنو مصمCTF)(:التقط العلم  ح ي ات $واة =من السي89ا7ي، و�عزMز ر وم الك�شاف مpا ر

ات 0/ مختلف التخصصات التقنية  َّاملنافسة، وÇناء القد ن، (ر واملن�شر وآخر   ).2019ي

اسة َمن�� الد ر ِ
ّ:  

ضــــpا، اتبــــاع املنiQــــhن التــــاليhن، اتبعــــت  اســــة، وأســــئل�zا، وفر وتتطلــــب معاimــــة مــــشoلة الد َ ر ِ
ّ َّ

PQاليـــة املـــنvmاســـة ا َّالد َ ر ِ
ُ التجرLMـــK ذا التـــصميم شـــبھ التجرLMـــK، و$ـــو مـــا �عـــرف بتـــصميم القياســـhن ّ

َّ البعـدي، ijمـوعتhن إحـدا$ما تجرfMيـة و=خــر ضـابطة، وطبـق $ـذا املـنPQ ملعرفـة فاعليــة -القب�ـ/  ىَّ
ِأثــــر املتغhــــ8 املـــــستقل 

ـــة الذكيـــــة(ّ َّالتطبيقــــات التعليميـ ِع�ــــ� املتغhــــ8ات التا�عـــــة ) َّ
التحــــصيل املعر0ـــــ/ (ّ

ـــاه نحــــــو ). تجــــــاهو- ــــصي�/ لقيــــــاس التحــــــصيل املعر0ــــــ/، ومقيــــــاس -تجـــ ــــار التحــ ــــق -ختبــ وتــــــم تطبيــ
َّاســتخدام الرســـوم املتحركــة والتطبيقـــات الذكيــة، 0ـــ/ تقـــديم وحــدة مق?8حـــة عــن =مـــن الـــسي89ا7ي، 

×سpا لوحدة =من السي89ا7ي بالطرMقـة -عتياديـة، ومجموعـة تجرfMيـة تـم  َّومجموعة ضابطة تم تد َّ ر
َّ×سpا باستخدام التطبيقات التعليمية الذكية والرسوم املتحركةتد َّ كمـا اسـتخدم املـنPQ الوصـفي . ر

اســة؛ �غيــة بنــاء وحــدة مق?8حــة عــن =مــن الــسي89ا7ي، باإلضــافة إ�ــ� بنـــاء  0َــ/ اســتعراض أدبيــات الد ر ِ
ّ

اسة َأدوات الد ر ِ
ّ.  

اسة وعين��ا َمجتمع الد ر ِ
ّ

اسة من طالبات:  َتoو مجتمع الد ر ِ
ّ ن ِّ الصف الثـا7ي متوسـط 0ـ/ املدينـة َّ

ة، وÇلغ عدد$ن  َّاملنو ر ة)8912(َّ ة �عليم املدينة املنو ر، وفقا إلحصائية إدا َّ   . رَّ

اسة ع�� عدد من طالبات الـصف الثـا7ي متوسـط، باملتوسـطة الثالثـة  ِواقتصرت عينة الد ِ ِّ ّ َ ر
ّ

ة، وتم اختيار فصلhن من فصو الصف الثا7ي متوسـ ِباملدينة املنو
ّ ل طالبـة، ) 63(َّط، وÇلـغ عـدد$ن ر

ســة بالطرMقــة القــصدية؛ لعــدة أســباب، م}zــا حــصو معلمــة اvmاســب ع�ــ� دبلــوم  ِوتــم اختيــار املد
ّ

ل َّ ر
َّمجموعة تجرfMية وعدد$ن : =من السي89ا7ي، وتم تقسيم الطالبات إ�� مجموعتhن طالبـة، تـم ) 31(َّ

×ــــسpن الوحــــدة باســــتخدام الرســــوم املتحركــــة، ومجموعــــة  َّتد طالبــــة، وتــــم ) 32(َّضــــابطة وعــــدد$ن ر
×سpن الوحدة بالطرMقة -عتيادية َّتد َّ   .ر

اسة َمتغ�Bات الد ر ِ
ّ

ِ
ّ

:  

ِاملتغ�B املستقل
ّ

َّوMتمثل 0/ التطبيقات التعليمية الذكية :  َّ َّ
لوحدة مق?8حة عن ) الرسوم املتحركة(

×س بالطرMقة -عتيادي َّ=من السي89ا7ي للمجموعة التجرfMية، والتد   .ة للمجموعة الضابطةرَّ

ِاملتغ�Bات التا!عة
ّ

ِوتتمثل 0/ متغ8hين: 
ّ َّ

  .التحصيل املعر0/، -تجاه: 

اسة َمواد وأدوات الد ر ِ
ّ

:  

اسـة، 0ـ/ ضـوء نظرMـة الـتعلم املـوقفي، وعـدد مـن =دبيــات  تـم إعـداد مـواد وأدوات $ـذه الد
ُّ َّ َ ر ِ

ّ

  .اzÉا، وصالحي�zا للتطبيق امليدا7يَّال{K تناولت كيفية إعداد$ا، ومن ثم التأكد من صدقpا وثب
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اسة َإعداد مواد الد ر ِ
ّ

:  

أوال
ً

َّبناء وحدة مق	�حة عن �من السي�4ا3ي مدعومة بالتطبيقات التعليمية : 

  َّالذكية 

َبناء محتو الوحدة املق	�حة عن �من السي�4ا3ي/ 1   : ى

  . باتَّكتابة =$داف العامة وºجرائية للوحدة، وتحديد احتياجات الطال -

  .تحديد املوضوعات املتضمنة للوحدة -

Mبات العمليــــــة  - ــــشطة والتــــــد َّوضـــــع التــــــصميم املبــــــدùي للوحــــــدة، وMتــــــضمن تــــــصميم =7ــ ر
وºثراءات، بناء ع�� نظرMة التعلم املوقفي

ُّ َّ ً. 

 .إنتاج ا�jطط =و�� للوحدة -

َّتصميم عدد من الفيديو$ات التعليمية باستخدام التطبيقات الذكية - َّ. 

َّعــــدد مــــن ºنفوجرافيــــك والقــــصص الرقميــــة ال{ــــK تــــدعم النــــصوص املكتوÇــــة تــــصميم  -

  .بالوحدة

ة 0ــــ/  - ، يــــضم جميــــع الوســــائط املتعــــددة املــــذ�و مــــو اســــتجابة للواقــــع املعــــز رتــــصميم  ز ِز
ّ ُّ َّ ر

 .الوحدة

شادي - º رتصميم غالف الوحدة املق?8حة والدليل. 

َّإعداد التطبيقات التعليمية الذكية لوحدة �من ا/ 2    :لسي�4ا3يَّ

ة التعلـــــيم 0ـــــ/ اململكـــــة العرÇيـــــة  ا حـــــة مـــــن قبـــــل و ـــات، وال9ـــــ8امج املطر ـــة =دبيــ َّ�عـــــد مراجعــ ر ز و
ســوما متحركــة، و0ــ/ ضــوء موضــوعات الوحــدة  ًالــسعودية، باإلضــافة إ�ــ� �عــض املواقــع ال{ــK تــوفر  رَّ ِ

ّ

Ãعـــة _ ) 89مجيـــات ا�mب�ثـــةَّالpندســـة -جتماعيـــة وال(َّال�zديـــدات ºلك?8ونيـــة _ =مـــن الـــسي89ا7ي : (ر=
ـ)ُّالتنمر ºلك?8و7ي_ اvjافظة ع�� $وMتك    :؛ قامت الباحثة بــ

ة -تـــصاالت  - ا رتحميـــل �عـــض فيـــديو$ات الرســـوم املتحركـــة اimـــا$زة مـــن موقـــع عـــhن، و وز
 َّوتقنية املعلومات 

ــــل دوÇــــــالج  - ــــديو$ات باللغــــــة ºنجل¹hيـــــة، وقامــــــت �عمـ ـــة مـــــن �عــــــض الفيـ ـ َّاســـــتفادت الباحثــ

 .َّفيديو$ات، واقتصاص لبعض اللقطات لتناسب الب�ئة اvjليةوترجمة لل

ـــاج الرســـــوم املتحركـــــة القائمـــــة ع�ـــــ� تطبيقـــــات الـــــتعلم الذكيـــــة؛ لتغطيـــــة موضـــــوعات  - َّإنتــ ُّ

ـــــــــتخدام  ـــــــــــة باســــــ قميـــ ـــــصص  ـــ ــــــــــدة قــــــ ــــــــــة عــــ ــــــــممت الباحثــــ ــــــــــد صــــــ ـــــــــة، ولقــــ ــ ــــدة املق?8حـــ ــــــــ َّالوحــ ر َّ

 :، وشمل مجموعة من ا�mطوات، كما ي�/Plotagonتطبيق

 .َّن موضوعات الوحدة، مثل الpندسة -جتماعيةاختيار موضوع م -

َّبناء الرسوم املتحركة ع�� نظرMة التعلم املـوقفي، حيـث تطـرح مواقـف حقيقيـة، وكيفيـة  - َّ َُّّ

 .ُّالتصرف 0/ حال مواجpة املشكالت املماثلة



 
َفاعلية توظيف بعض التطبيقات التعليمية الذكية في تقديم وحدَّة مقترحة  َّ ِ ِ َّ ََّّ ّ َّ َِ ِ ِ ُ

َّعن األمن السيبراني على التحصيل ال ِ ْ َ ُمعرفي واالتجاهات نحوه لدى ْ ِّ ْ
ِطالبات المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة َّّ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ِ  

  رحمن حسن غوصّأميرة بنت عبد ال/ أ
   ريفد الشَّّ باسم بن نايف محم/د
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Mو بلغة �سيطة، ومفردات تناسب املرحلة العمرMة - َّإعداد الس�نا  .ر

اتاختيار ال�äصيات، وتجميع  - راملواد البصرMة، و��iيل =صوات واvmوا َّ. 

َّ تطبيقــات الـــتعلم الذكيــة-ىاvjتـــو(�عــد -ن�zـــاء مــن الوحـــدة املق?8حــة  - ُّ
، قامـــت الباحثـــة )

ــــب t�ــــــ/، وتقنيــــــات  ــــال اvmاسـ ـــ/ مجــ ـــhن ا�jتــــــصhن 0ــ ـــ� مجموعـــــة مــــــن اvjكمــ �عرضـــــpا ع�ـــ
َّ

ت ج بصو رالتعليم، و0/ ضوء املالحظات تم إجراء التعديالت ل��ر   .َّھ ال}zائية للوحدةو

شادي للمعلمة: ًثانيا ِالدليل �
ّ

  : ر

×س الوحــــدة املق?8حــــة عــــن =مــــن الــــسي89ا7ي  شــــاديا ملعلمــــة اvmاســــب لتـــد رأعـــدت الباحثــــة دلــــيال إ ِر
ّ ًÙ َّ- 

تھ =وليـــة، قامـــت الباحثـــة �عرضـــھ ع�ـــ�  اÅـــKÄ الثـــا7ي، �عـــد -ن�zـــاء مـــن الـــدليل 0ـــ/ صـــو َّالفـــصل الد ر ر
hكمــvjمجموعـة مـن ا

َّ
ن ا�jتـصhن 0ـ/ مجــال اvmاسـب t�ــ/ وتقنيـات التعلـيم، و0ــ/ ضـوء املالحظــات 

تھ ال}zائية ج بصو َّتم إجراء التعديالت ل��ر ر   .و

اسة َبناء أدوات الد ر ِ
ّ:  

ــــ/ كمـــــا ي�ـــــ/ ــــا$يم =مـــــن الـــــسي89ا7ي املتـــــضمنة 0ـــــ/ الوحـــــدة : وßـ ــــار تحـــــصي�/ لقيـــــاس مفـ َّاختبـ

َّملتحركـة والتطبيقـات الذكيـة، 0ـ/ تقـديم الوحـدة َاملق?8حة، ومقياس اتجاه نحـو اسـتخدام الرسـوم ا

  :ًوذلك وفقا ل��طوات وºجراءات tتية. املق?8حة لألمن السي89ا7ي

أوال
ً

  : بناء اختبار التحصيل املعر�� ملفا>يم �من السي�4ا3ي: 

اســـة اvmاليــة، إ�ـــ� قيــاس : تحديــد الpــدف مـــن -ختبــار] 1[ zàَّـــدف -ختبــار التحـــصي�/ 0ــ/ الد َ ر ِ
جـــة ّ رد

ِتنميـــة مفــــا$يم =مـــن الــــسي89ا7ي، لــــدى طالبـــات الــــصف الثــــا7ي املتوســـط، عنــــد املــــستوMات 
ّ

/ßم، تطبيق: الثالثة لتص�يف بلوم وpتذكر، ف.  

اســة، و$ــو اvmــصو : تحديــد نــوع أســئلة -ختبــار] 2[ لتــم اختيــار نــوع -ختبــار وفقــا للpــدف مــن الد َ ر ِ
ّ ً

ىع�� بيانات دقيقة وموضوعية، عن املستو َّ املعر0/ ملفا$يم =من الـسي89ا7ي ال{ـK تـضمن�zا َّ

ِالوحدة املق?8حة لدى طالبات الصف الثا7ي املتوسط، فoان نوع -ختبار املناسب -ختبار 
ّ

ِاملوضو³/ من نوعhن، $ما -ختيار من متعدد، والصواب وا�mطأ
ّ.  

ـــار] 3[ فــــا$يم =مــــن الــــسي89ا7ي، َّتمــــت صــــياغة أســــئلة -ختبــــار التحــــصي�/ مل: صــــياغة أســــئلة -ختبـ
ـــة ع�ــــ� _ َّال�zديــــدات ºلك?8ونيــــة _ =مــــن الــــسي89ا7ي (لتقــــ�س موضــــوعات الوحــــدة  اvjافظـ

ُ، وقـــد وضــع 0ـــ/ -عتبــار عنـــد صــياغة مفـــردات =ســئلة، وضـــع )ُّالتنمـــر ºلك?8و7ــي_ $وMتــك 

تبـاط املفــردات بأ$ـداف الو �ــvيحة، وا Ãعـة بــدائل لoـل مفــردة، واحـدة م}zــا فقـط  رأ حــدة، ر
ة إ�� ºجابة الvõيحة، وÇلغ عدد فقرات  روتصميم املفردات، بحيث ال تحتو ع�� أي إشا ي

��تھ =وليـــــة  ×عpـــــا عـــــشوائيا 0ــــ/ -ختبـــــار، ل�ـــــشمل �ـــــل ) 50(َّ-ختبــــار 0ـــــ/ 7ـــــ Ùفقــــرة، وتـــــم تو ز
  . مفا$يم وحدة =من السي89ا7ي

ـــفات] 4[ َّاف ºجرائيـــــة لوحـــــدة =مـــــن قامـــــت الباحثـــــة بإعــــداد قائمـــــة باأل$ـــــد: لإعــــداد جـــــدو املواصــ

َّ، لقيـــاس اimوانـــب املعرفيـــة الثالثـــة ملفـــا$يم =مـــن الـــسي89ا7ي )13(الـــسي89ا7ي، وÇلـــغ عـــدد$ا 

 /ßم، التطبيق(وفق تص�يف بلوم، وpالتذكر، الف.(  
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: َّتـــم كتابـــة �عليمـــات -ختبـــار للطالبـــات، كـــذلك تمـــت مراعـــاة مـــا يـــأ�ي: وضـــع �عليمـــات -ختبـــار] 5[
 . غة التعليمات، وكتابة التعليمات 0/ مقدمة -ختباروضوح صيا

تم تvõيح -ختبار عن طرMق مفتاح تـvõيح -ختبـار، وقـد أعطيـت : طرMقة تvõيح -ختبار] 6[
جة واحدة، وºجابة ا�mاطئة صفر   . رºجابة الvõيحة د

يالتحقق من الصدق الظا$ر لالختبار التحصي�/] 7[ ُّ:  

كمBنصدق ا�c(ىصدق ا�cتو 
َّ

(:  

حيـــث قامـــت الباحثـــة �عـــرض -ختبـــار التحـــصي�/ 0ـــ/ وحـــدة =مـــن الـــسي89ا7ي، ع�ـــ� الـــسادة 
من املتخصصhن 0ـ/ مجـال ال?8بيـة؛ وذلـك للتأكـد مـن مـدى صـالحيتھ �ـأداة ) 11(اvjكمhن وعدد$م 

ُّ

ا� رلقيـاس مـستو التحـصيل لوحـدة =مـن الـسي89ا7ي، واسـتطالع آ zَّـم حـو مـدى الـسالمة اللغوMــة، ى ل
اســـــة  اســـــة، وقامــــت الباحثـــــة بد روالدقــــة العلميـــــة لفقــــرات -ختبـــــار، ومــــدى مناســـــب�zا لطبيعــــة الد َر

ِ
ّ َّ

اء السادة اvjكمhن مالحظات اvjكمhن واق?8احاzÉم، وتم التعديل 0/ ضوء توصيات وآ
َّ َّ

  .ر

 :=من السي89ا7يالتجرMب -ستطال³/ الختبار التحصيل املعر0/ ملفا$يم ] 8[

 :حساب صدق <�ساق الداخ�1

َّقامت الباحثة بتطبيق -ختبار التحصي�/ 0/ وحدة =من السي89ا7ي ع�� عينة استطالعية، 

َّمـــن غhـــ8 املـــشار�ات 0ـــ/ العينـــة =ساســـية للبحـــث، وتـــم حـــساب -�ـــساق الـــداخ�/ عـــن ) 30(قوامpـــا 

تباط    " نب8hسو"رطرMق حساب معامالت -

  )1(لجدو 
جـات املـستوGات  جـة الXليـة لالختبـار التحـصي�1 �ـ� وحـدة �مـن الـسي�4ا3ي ود تباط بـBن الد ر معامالت < ر َّر

  َّالفرعية املكونة لھ
جة الoلية لالختبار  مستوMات -ختبار التحصي�/ تباط مع الد َّمعامل - ر   ر

  **0.589  ىمستو التذكر

  **0.780 ىمستو الفpم

  **0.653 ىمستو التطبيق

  )0.01(�دال عند مستو ** 

  :حساب ثبات <ختبار

نباخ قامـت الباحثـة بحـساب ثبـات -ختبـار باسـتخدام معامـل ألفـا : وطرMقة معامل ألفا كر
نباخ لالختبار كoل، ولoل مستو من مستوMات -ختبار، حيث تراوح معامل الثبات ملستوMات  ىكر و

نبــاخ لالختبــار كoــل ، وÇلغــت قيمــة معامــل )0.969 – 0.908(-ختبــار بــhن  ، و$ــذا )0.867(وألفــا كر
جة جيدة من الثبات�ع¶K أن ر -ختبار يتمتع بد

َّ. 

   
  
  



 
َفاعلية توظيف بعض التطبيقات التعليمية الذكية في تقديم وحدَّة مقترحة  َّ ِ ِ َّ ََّّ ّ َّ َِ ِ ِ ُ

َّعن األمن السيبراني على التحصيل ال ِ ْ َ ُمعرفي واالتجاهات نحوه لدى ْ ِّ ْ
ِطالبات المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة َّّ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ِ  

  رحمن حسن غوصّأميرة بنت عبد ال/ أ
   ريفد الشَّّ باسم بن نايف محم/د
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  )2(لجدو 
نباخ    و معامالت الثبات لالختبار التحصي�1 املعر�� لوحدة �من السي�4ا3ي بطرGقة معامل ألفا كر

نباخ  مستوMات -ختبار التحصي�/  م   ومعامل ألفا كر

  0.969  ىمستو التذكر  1

  0.908 ىمستو الفpم  2

  0.955 ىمستو التطبيق  3

  0.867  -ختبار التحصي�/ كoل  4

مــــن -ختبــــار] 9[ م لإلجابــــة عــــن -ختبــــار التحــــصي�/ �عــــد تطبيــــق : زتحديــــد  زتــــم تحديــــد الــــزمن الــــال
ـــن  ــــة عــ مـــــن ºجابـ ــــ� العينـــــة -ســـــتطالعية، وقـــــد أظpـــــرت النتـــــائج أن متوســـــط  ز-ختبـــــار ع�ـ ِ

ّ َّ

  . دقيقة) 35(املقياس بلغ 

�عد -ن�zاء من تحكيم -ختبـار : َّال���ة ال}zائية لالختبار التحصي�/ ملفا$يم =من السي89ا7ي] 10[
جــة  رالتحـصي�/ ملفــا$يم =مــن الــسي89ا7ي، و0ــ/ ضـوء نتــائج التجرÇــة -ســتطالعية، وقيــاس د َّ

ــــداخ�/ وثباتـــــــھ، و�عــــــديل �عـــــــض مال ـــــساب ا�ـــــــساقھ الــ ــــھ، وحــ ـــ¹ فقراتــ حظـــــــات صــــــعوÇة وتميhــــ
َّاvjكمhن؛ تم إعداد ال���ة ال}zائية لالختبار التحصي�/، وMتضمن  َّ َّ

  .مفردة) 28(

  تحليل فقرات -ختبار التحصي�/ املعر0/ لوحدة =من السي89ا7ي 

ـــن  ــار التحـــــصي�/ املعر0ـــــ/ لوحـــــدة =مــ جـــــات العينـــــة -ســـــتطالعية ع�ـــــ� -ختبـــ ــــل د َّتـــــم تحليـ ر
  :السpولة والصعوÇة والتمي¹h لفقرات -ختبار معامالت حساب وذلك �zدف السي89ا7ي؛

ى، وß/ قـيم تقـع 0ـ/ املـستو )0.76 -0.33: (معامالت الصعوÇة لفقرات -ختبار تراوحت بhن
ه ا�jتــــصو 0ــــ/ مجــــال القيــــاس والتقــــوMم  ناملعقــــو مــــن الــــصعوÇة، حــــسبما قــــر ، 2008أبــــو دقــــة، (رل

 التحــــصي�/ املعر0ــــ/ لوحــــدة =مــــن ل، وع�ــــ� ذلــــك فقــــد تــــم جميــــع قبــــو جميــــع فقــــرات -ختبــــار)170
 . ىالسي89ا7ي، من حيث مستو الصعوÇة

ى، وßـ/ قـيم تقـع 0ـ/ املـستو )0.625 -0.25: (معامالت التميhـ¹ لفقـرات -ختبـار تراوحـت بـhن
لاملعقـــو مـــن التميhـــ¹، وع�ـــ� ذلـــك فقـــد تـــم قبـــو جميـــع فقـــرات -ختبـــار التحـــصي�/ املعر0ـــ/ لوحـــدة  ل

  . ىتو التمي¹h=من السي89ا7ي، من حيث مس

  :مقياس <تجاه: ًثانيا

ُّ$ـــدف مقيــاس إ�ـــ� التحقــق مــن اتجا$ـــات طالبــات الـــصف : تحديــد الpــدف مـــن مقيــاس -تجــاه] 1[

َّالثــا7ي املتوســط، نحـــو اســتخدام الرســوم املتحركـــة والتطبيقــات الذكيــة، 0ـــ/ تقــديم وحـــدة  ِّ

  . مق?8حة عن =من السي89ا7ي

ر تــم تحديــد اvjــاو الرئ�ــسة ملقيــاس -تجــاه؛ 0ــ/ ضــوء =$ــداف :رتحديـد محــاو مقيــاس -تجــاه] 2[
ـــات الــــــتعلم  العامـــــة وºجرائيـــــة اvjــــــددة ســـــلفا لوحــــــدة =مـــــن الـــــسي89ا7ي املدعومــــــة بتطبيقــ

ُّ ً َّ

ات مقياس -تجاه  رالذكية؛ وعليھ تم تقسيم عبا َّ)44 (/ß ، Ãعة محاو رع�� أ   :ر

لاvjو =و اسة مفا$يم =من: ر   . السي89ا7ي وعناصرهر-تجاه نحو د
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  .-تجاه نحو فائدة =من السي89ا7ي وأ$ميتھ: راvjو الثا7ي

  . -تجاه نحو سلوكيات =من السي89ا7ي: راvjو الثالث

ِ-تجاه نحو التطبيقات الذكية ال{K طبقت من خاللpا الوحدة: راvjو الرا�ع
ّ ُ َّ.  

قيــاس، وأمــام �ــل عــدة بــدائل لالســتجابة؛ تــم بنــاء فقــرات امل: تحديــد طرMقــة قيــاس -تجا$ــات] 3[
ضـــة شـــديدة، وßـــ/  رتبـــدأ بتأييـــد تـــام وت�ت�ـــK بمعا ٍ

، غhـــÙ :3 8، موافـــق 7ـــسfيا4: موافـــق �ـــشدة(ّ
  ).Ù:1، غ8h موافق ®zائيا2:موافق

  ):يالصدق الظا$ر(ضبط مقياس -تجاه ] 4[

  ):صدق ا�cكمBن(ىصدق ا�cتو 

ــ و وحــــدة =مــــن الــــسي89ا7ي، ع�ــــ� الــــسادة حيــــث قامــــت الباحثــــة �عــــرض مقيــــاس -تجــــاه نحــ
اvjكمhن، وعدد$م 

َّ
ِمن املتخصصhن 0/ مجال ال?8بية؛ وذلك للتأكد من مدى صالحيتھ �ـأداة ) 11(

ّ

ا�zـم حـو مـدى الـسالمة اللغوMـة، والدقـة  َّلقياس -تجاه نحو وحدة =مـن الـسي89ا7ي، واسـتطالع آ ل ر
اســة، والpــدف م}zــا، و�عــديل أو إضــافة أو َّالعلميــة لفقــرات املقيــاس، ومــدى مناســب�zا لط َبيعــة الد ر ِ

ّ

اسة مالحظات اvjكمـhن واق?8احـاzÉم، وتـم التعـديل 0ـ/  نھ مناسبا، وقامت الباحثة بد حذف ما ير
َّ

ر ً و
ة ال}zائيــة مــن مقيــاس  اء الــسادة اvjكمــhن، وÇــذلك حــصلت الباحثــة ع�ــ� الــصو َّضــوء توصــيات وآ ر

َّ
ر

  .ي-تجاه نحو وحدة =من السي89ا7

  :التجرGب <ستطال¤� للمقياس] 4[

اسة(َّتم تطبيق مقياس -تجا$ات ع�� عينة استطالعية  َغ8h عينة الد ر ِ
  :؛ �zدف)ّ

 :حساب صدق <�ساق الداخ�1

َّقامت الباحثة بتطبيق مقياس -تجاه نحو وحـدة =مـن الـسي89ا7ي، ع�ـ� عينـة اسـتطالعية 

َّ=ساســـية للبحـــث، وتـــم حـــساب -�ـــساق الـــداخ�/ عـــن مـــن غhـــ8 املـــشار�ات 0ـــ/ العينـــة ) 30(قوامpـــا 

تباط  جـة الoليـة ع�ـ� �ـل �عـد (Person Correlation)" نب8hسو"رطرMق حساب معامالت - ُ بـhن الد َّ ر
جة الoلية للمقياس َّمن أ�عاد مقياس -تجاه نحو وحدة =من السي89ا7ي، والد   .ر

  )3(لجدو 
جــــة الXل تبــــاط بــــBن بــــBن الد ر معـــامالت < ُيــــة ع1ــــM 0ــــل !عـــد مــــن أ!عــــاد مقيــــاس <تجــــاه نحــــو وحــــدة �مــــن ر َّ

جة الXلية  َّالسي�4ا3ي والد   ر
جة الXلية للمقياس  أ�عاد مقياس -تجاه نحو وحدة =من السي89ا7ي تباط مع الد َّمعامل < ر   ر

لالبعد �و اسة مفا>يم �من السي�4ا3ي وعناصره: ُ   **0.573  ر<تجاه نحو د

  **0.870  <تجاه نحو فائدة �من السي�4ا3ي وأ>ميتھ: ُالبعد الثا3ي

  **0.898  <تجاه نحو سلوكيات �من السي�4ا3ي: ُالبعد الثالث

<تجاه نحو التطبيقات الذكية ال® طبقت من خالل�ا : ُالبعد الرا!ع
ُ َّ

 الوحدة
0.899**  

  )0.01(ىدال عند مستو ** 



 
َفاعلية توظيف بعض التطبيقات التعليمية الذكية في تقديم وحدَّة مقترحة  َّ ِ ِ َّ ََّّ ّ َّ َِ ِ ِ ُ

َّعن األمن السيبراني على التحصيل ال ِ ْ َ ُمعرفي واالتجاهات نحوه لدى ْ ِّ ْ
ِطالبات المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة َّّ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ِ  

  رحمن حسن غوصّأميرة بنت عبد ال/ أ
   ريفد الشَّّ باسم بن نايف محم/د
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نباخطرMقة معامل ألفا : حساب ثبات املقياس قامت الباحثة بحساب ثبـات املقيـاس، : وكر
نبـاخ للمقيـاس كoـل، ولoـل �عـد مـن أ�عـاد املقيـاس، حيـث تـراوح معامـل  ُباسـتخدام معامـل ألفـا كر و

نبــاخ للمقيـــاس كoـــل )0.975 – 0.786(الثبــات أل�عـــاد املقيــاس بـــhن  و، وÇلغــت قيمـــة معامــل ألفـــا كر
جــــة )0.939( ر، و$ـــذا �ع¶ــــK أن املقيــــاس يتمتــــع بد

معــــامالت ) 4(لجيــــدة مــــن الثبــــات، وMو�ــــl جــــدو َّ
  .ُالثبات للمقياس كoل، و�ل �عد من أ�عاد املقياس

  )4(لجدو 
نباخ   و معامالت الثبات ملقياس <تجاه نحو وحدة �من السي�4ا3ي بطرGقة معامل ألفا كر

  معامل ألفا �رون�اخ  ُأ�عد مق�اس االتجاه

لالبعد �و اسة مفا>يم : ُ   0.975  �من السي�4ا3ي وعناصرهر<تجاه نحو د

  0.786  <تجاه نحو فائدة �من السي�4ا3ي وأ>ميتھ: ُالبعد الثا3ي

  0.826  <تجاه نحو سلوكيات �من السي�4ا3ي : ُالبعد الثالث

<تجاه نحو التطبيقات الذكية ال® طبقت من خالل�ا الوحدة : ُالبعد الرا!ع
ُ َّ 0.898  

جة الXلية ملقي َّالد   0.939  اس <تجاهر

اسة َإجراءات الد ر ِ
ّ:  

اسة] 1[ َاختيار عينة الد ر ِ
اسة �شoل قصدي، وتoونت العينة من : ّ طالبة ) 63(رتم اختيار عينة الد

ة، وتــم اختيـــار فــصلhن مـــن  رمــن طالبــات الـــصف الثــا7ي متوســط، باملتوســـطة الثالثــة باملدينـــة املنــو ِ ِ
ّ ّ

ِفصو الصف الثا7ي متوسط، وقسمت العي
ّ ُّ

ِ   . نة ijموعتhنل

 :َّتضمنت ما ي�/: َّإجراءات املوافقة ع�� تنفيذ التجرÇة =ساسية] 2[

ة؛ ل�سpيل  � راvmصو ع�� خطاب من اimامعة، موجpا إ�� املتوسطة الثالثة باملدينة املنو ِ
ّ ً ل

اسة، وأدواzÉا َمpمة الباحثة 0/ تطبيق تجرÇة الد ر ِ
ّ.  

ـــا] 3[ اســــة قبليـ Ùتطبيــــق أدوات الد َ ر ِ
ـــاه قامــــت : ّ ـــة بتطبيــــق -ختبــــار التحــــصي�/ ومقيــــاس -تجــ الباحثـ

يقبليــا، ع�ــ� اijمــوعتhن التجرfMيــة والــضابطة، وذلــك �zــدف تحديــد املــستو املعر0ــ/ املبــدùي لعينــة  َّ Ù

اســـة، وللتأكـــد مـــن تجـــا7س اijمـــوعتhن قبـــل تقـــديم املعاimـــة التجرfMيـــة، وتـــم تطبيـــق =دوات  َّالد َ ر ِ
ّ

  . Ùقبليا

zÉـــدف $ـــذه املرحلـــة إ�ـــ� التأكـــد مـــن مـــدى التoـــافؤ بـــhن طالبـــات : افؤ اijمـــوعتhنالتأكـــد مـــن تoـــ] 4[
ـــ/ الختبــــار التحــــصيل املعر0ــــ/ لوحــــدة =مــــن  ـــ/ التطبيــــق القب�ـ َّاijمــــوعتhن التجرfMيــــة والــــضابطة، 0ـ

  .السي89ا7ي، ومقياس -تجاه نحو وحدة =من السي89ا7ي
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  )5(لجدو 

جـــات طالبـــات ا�`مـــوعتBنقلداللـــة الفـــر بـــBن" ت" نتـــائج اختبـــار  ر متوســـطي د َّالتجر²Gيـــة والـــضابطة �ــــ�  ِّ

  التطبيق القب�1 الختبار التحصيل املعر�� لوحدة �من السي�4ا3ي

ِاملتغ�Bات
 العدد ا�`موعة ّ

ِاملتوسط 
ّ

 اcaساµي
 ي<نحراف املعيار

 4.729 12.03 31 َّالتجر²Gية
جة الXلية َّالد  ر

 5.164 14.03 32 الضابطة

  )6(لجدو 

جـــات طالبـــات ا�`مـــوعتBن" ت" نتـــائج اختبـــار  رلداللـــة الفـــر بـــBن متوســـطي د ِ
ّ َّالتجر²Gيـــة والـــضابطة �ــــ�  ق

  التطبيق القب�1 ملقياس <تجاه نحو وحدة �من السي�4ا3ي

ِاملتغ�Bات
 العدد ا�`موعة ّ

ِاملتوسط 
ّ

 اcaساµي
<نحراف 

 ياملعيار

ي�4ا3ي <تجا>ات نحو وحدة �من الس 20.23 77.97 31 َّالتجر²Gية
 24.53 77.81 32 الضابطة كXل

اسة، والتأكد من تجا7س  :َّتنفيذ التجرÇة =ساسية] 5[ َ�عد -ن�zاء من التطبيق القب�/ ألدوات الد ر ِ
ّ

اسة َطالبات اijموعتhن، تم تنفيذ التجرÇة =ساسية ا�mاصة بالد ر ِ
ّ َّ.  

اســـةالتطبيـــق البعـــدي ألدوات ال] 6[ َد ر ِ
اســـة الوحـــدة املق?8حـــة، قامـــت الباحثـــة : ّ ر�عـــد -ن�zـــاء مـــن د

ــــل مـــــن اijموعـــــة التجرfMيـــــة  ـــاه، �عـــــديا ع�ـــــ� �ـ ــــاس -تجــ ـــار التحـــــصي�/، ومقيـ َّبتطبيـــــق -ختبــ Ù

  . واijموعة الضابطة

صد تلك البيانات، تم تبوz�Mا، تمpيدا إلجراء املعاimات ºحصائ: جمع البيانات وتبوz�Mا] 7[ ً�عد  َّية ر

َّاملناسبة، وإدخال البيانات إ�� ذاكرة اvmاسـوب، وذلـك إلجـراء عمليـة التحليـل ºحـصاùي مـن 

َّخالل برنامج اvmزمة ºحصائية للعلوم -جتماعية  َّ)SPSS.(  

  :أساليب التحليل �حصا¶ي
  .(Paired Samples T.Test)للمجموعات املرتبطة " ت "اختبار 

 ).Modified Blake's Gain Ratio(املعدلة ل�سبة الكسب " بالك"معادلة 

 .Independent Samples T.Test)(للمجموعات غ8h املرتبطة " ت"اختبار

  . املقابلة لpا؛ لقياس iáم التأث8h للوحدة املق?8حةd" "وقيمة " ²η"معادلة مرÃع إيتا 

تباط    ).Pearson's coefficient" (نب8hسو"رمعامل ا

نباخ"معادلة  اسة)Alpha Cronbach's" (وألفا كر َ؛ للتأكد من ثبات أدوات الد ر ِ
ّ.  
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اسة ومناقش��ا   :رنتائج الد
  :لنتائج السؤال �و

لنص السؤال =و ع�� َّما فاعلية �عض تطبيقات الـتعلم الذكيـة القائمـة ع�ـ� الرسـوم املتحركـة، : "َّ َُّّ

لـــدى طالبـــات املرحلـــة 0ـــ/ تقـــديم وحـــدة مق?8حـــة عـــن =مـــن الـــسي89ا7ي 0ـــ/ تنميـــة التحـــصيل املعر0ـــ/، 
ة؟ راملتوسطة باملدينة املنو ِ

ّ."  

؛ تمــت صـــياغة الفرضــية =و�ــ�، و�عـــرض الباحثــة النتـــائج املرتبطــة كمـــا  َّولإلجابــة عــن الـــسؤال =و ل
  :ي�/

  : َّالنتائج املرتبطة بالفرضية �و¸0

َّنــــــصت الفرضــــــية =و�ــــــ� ع�ــــــ� ىال يوجــــــد فــــــر ذو داللــــــة إحــــــصائية عنــــــد مــــــستو : "َّ َّق ٍ)0.05≤α( نhبــــــ ،
جات طالبات اijموعـة التجرfMيـة  َّمتوسطي د ر سـن وحـدة مق?8حـة عـن =مـن الـسي89ا7ي(ِّ ، )رالال�ـي د

  ".واijموعة الضابطة 0/ التطبيق البعدي لالختبار التحصي�/ لوحدة =من السي89ا7ي 

املرتبطــة للمجموعــات غhــ8 " ت"َّوالختبــار �ــvة الفرضــية =و�ــ�؛ قامــت الباحثــة باســتخدام اختبــار 
)Independent Samples T.Test.(  

  )7(لجدو 

ــــة" ت" نتــــــائج اختبــــــار  جــــــات طالبــــــات ا�`موعــــــة التجر²Gيــ َّلداللــــــة الفــــــر بــــــBن متوســـــــطي د ر ِّ وا�`موعـــــــة  ق
 لالختبار التحصي�1 لوحدة �من السي�4ا3يالضابطة �� التطبيق البعدي 

مستوGات 
 <ختبار

 العدد ا�`موعة
ِاملتوسط 

ّ

 اcaساµي
حراف <ن

 ياملعيار
جات  رد
 َّاcaرGة

قيمة 
 "ت"

ىمستو 
 الداللة

الداللة 
 َّ<حصائية

 4.542 5.387 31 َّالتجر²Gية
 تذكر

 1.866 3.250 32 الضابطة
61 4.946 0.00 

دالة عند 
0.01 

 2.963 12.77 31 َّالتجر²Gية
 ف�م

 4.128 8.281 32 الضابطة
61 4.948 0.00 

دالة عند 
0.01 

 1.022 5.387 31 َّالتجر²Gية
 قتطبي

 1.237 4.125 32 الضابطة
61 4.405 0.00 

دالة عند 
0.01 

جة الXلية  4.710 23.55 31 َّالتجر²Gية َّالد ر
لالختبار 

 5.997 15.66 32 الضا�طة التحصي�1
61 5.796 0.00 

دالة عند 
0.01 

  :النتائج tتية) 7(ل يتlÐ من اimدو 

التذكر (لoل من مستوMات ) 5.796(، )4.405(، )4.948(، )4.946(بلغت " ت"يمة اختبار ق             
ـــة الoليــــة لالختبــــار التحـــــصي�/– التطبيــــق – الفpــــم – جـ َّ الد ــ� ال?8ت�ــــب، وßــــ/ قــــيم دالــــة عنـــــد )ر ، ع�ــ

، وقبــو الفــرض البــديل، وجــود فــر ذي داللــة )0.01(ىمــستو  فــض الفــرض الــصفر ٍ، ممــا يؤكــد  ق ل ي ر
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جــات طالبـات اijمـوعتhن التجرfMيــة والـضابطة 0ــ/ ) 0.01(ىد مــستو َّإحـصائية عنـ َّبـhن متوسـطي د ر ِ
ّ

جة الoلية لالختبـار التحـصي�/،  َّالتطبيق البعدي ملستوMات التذكر، والفpم والتطبيق، وكذلك الد ر
 .َّلصاlm اijموعة التجرfMية

  :وترجع الباحثة النتائج السابقة إ¸0 �سباب التالية

مـة لنمـو مفـا$يم =مـن اشتمال ال  • زوحدة املق?8حة ع�� محتو يتـضمن املواضـيع واملفـردات الال َّ ى
ىالـسي89ا7ي، لـدى الطالبــة 0ـ/ املرحلــة املتوسـطة، كمــا تـم تــصميم محتـو الوحــدة املق?8حـة بلغــة  ِ

ّ

  .َّسpلة، ومفردات تناسب املرحلة العمرMة، واختيار موضوعات تث8h ا$تمام الطالبات

Mن، بحيــث تoــو قائمــة ع�ــ� نظرMــة بنــاء املpــام ال  • اجبــات وتمــا َّتعليميــة ا�jتلفــة مــن أ7ــشطة و نَّ ر و
ىالتعلم املوقفي، مما ساعد الطالبات ع�� -نخـراط 0ـ/ �علـم محتـو الوحـدة، وذلـك مـن خـالل 

ُّ ُّ

ة أيـــــضا، حيـــــث تناولـــــت الطالبـــــات 0ـــــ/ الوحـــــدة  ـــات بـــــhن املعرفـــــة وا9�mـــــ8ة واملpـــــا تباطــ ً�ـــــسpيل - ر ر
ـــة اســــتخدام التقنيــــات املتاحــــة، مــــن أجــــل مواجpتــــھ �ــــشoل ُّموضــــوع التنمــــر Çــــن ع�ــــ� كيفيـ َّ، ود

ّرِ
ُ

عم�ــ/؛ لــذلك ســاعد الطالبــات ع�ــ� التفاعــل و-نخــراط و-ســتمتاع بــتعلم الوحــدة، مــن خــالل 
ُّ

اد من  زتضمhن مpام ترÇط الطالبة بمشكالت حقيقية، يمكن أن تقابلpا 0/ حياzÉا اليومية، مما  َّ َّ

ات لـــتعلم اvjتـــو املق?ـــ8ح؛ ألنـــھ يلLـــK احتياجـــاzÉن، وMقـــدم لpـــم حلـــوال مق?8حـــة َّدافعيـــة الطالبـــ
ً َّ ى

ُّ

َّلكيفيـــة مواجpـــة الiQمـــات الــــسي89انية ال{ـــK يتعرضـــن لpـــا أثنــــاء اســـتخدامpن تقنيـــات -تــــصال  َّ َّ

  .اvmديثة

ىحرصت الباحثة 0/ بناء محتو الوحدة، ع�� تقليل اvmمل املعر0/ للطالبات، من خالل عرض   •
َّ$ـــداف التعليميـــة، قبـــل شـــرح محتـــو الوحـــدة، باإلضـــافة لعـــرض الoلمـــات املفتاحيـــة، وقــــد = ىَّ

Mــادة دافعيــة الطــالب  ســنھ 0ــ/ الوحــدة، و َّســاعد $ــذا الطالبــات ع�ــ� توقــع اvjتــو الــذي سيد ز ر ى
للــتعلم الوحــدة، والوصــو لتحقيـــق جميــع =$ــداف املوضــوعة، ومـــن ثــم تقليــل اvmمــل املعر0ـــ/ 

ُّ

  .للطالبات

ـــــوم ق  • ـــــ/ تـــــــصميم فيـــــــديو$ات الرســ ــــة، 0ــ ـــــتخدام التطبيقـــــــات التعليميـــــــة الذكيــ َّيــــــام الباحثـــــــة باســ َّ

ة ع�ـــ�  راملتحركــة، ســـاعد ع�ـــ� جـــذب ان�بـــاه الطالبـــات ملـــا تتمhــ¹ بـــھ الرســـوم املتحركـــة، مـــن القـــد
$م  رتوصـــيل املعلومـــات الــــصعبة بطرMقـــة مــــشوقة، وتجـــذب الطــــالب، خاصـــة �لمــــا �انـــت أعمــــا

رصغ8hة، وطالبات الد ِ
ناسة اvmالية يتمhـ¹ بحـ�zن وانجـذا�zن للكرتـو والرسـوم املتحركـة، وÇمـا ّ َّن َّ َّ َ

ــــpا الطالبـــــات مـــــن قبـــــل؛ لـــــذلك وجــــــب  سـ ـــن الـــــسي89ا7ي مفـــــا$يم حديثـــــة لــــــم تد رأن مفـــــا$يم =مــ
سوم متحركة، وقـصة  ، 0/ عرض مث8hات بصرMة وسمعية، ع�� $يئة  راستخدام أسلوب مشو َّ َّ ق

َّقمية، مما جذب ان�باه الطال َّبات، ودعم �علمpن للمحتو وأشعر$ن باملتعةر   .ىَّ

قميــة ثالثيــة =�عــاد، بلغــة �ــسيطة   • َّتــم تــصميم فيــديو$ات الرســوم املتحركــة، ع�ــ� $يئــة قــصة  َّ ر
ة عن مواقف حياتية، يمكن  ا�vة، وحرصت الباحثة ع�� تصميم القصة بحيث تoو عبا َّو ر ن و

َّأن تمر �zا الطالبات 0/ حياzÉن اليومية،  َّ Mو واvmوار الfسيط واملناسـب ملـستو َّ ىكما أن الس�نا ر
َّالطالبات، جذب الطالبات لتعلم املضامhن املوجودة بالقصة الرقمية، مما ساعد ع�� تحقيـق  ُّ

س   .  رأ$داف الد

سـوم متحركــة ومثhـ8ات ســمعية وغhـ8ه، 0ــ/ شــoل • َّتنـوع الوســائل التعليميـة املقدمــة للطالبـات، مــن  رَّ َّ

قميــة وفيــد َّقــصص  ، وســاعد ع�ــ� تنميــة ر ىيو$ات، دعــم اتجا$ــات الطالبــات نحــو �علــم اvjتــو
ُّ
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  .َّتحصيلpن، نظرا لتنو×ع وسائل إيصال املعلومات للطالبات

، ومع9ـ8 عـن مفpـوم الوحـدة، سـاعد الطالبـات  • ض التقديمية للوحـدة �ـشoل مـشو ِتصميم العر
ّ ق ِ

ّ َّ و
    .  علومات املتضمنة للوحدةىع�� ت��يص العناوMن الرئ�سة vjتو الوحدة، وتنظيم امل

ــــصيل  ــــستو التحــ ــــسBن مــ ــــ� تحــ ــــسي�4ا3ي، �ــ ــــن الــ ــــن �مــ ــــة عــ ـــــدة املق	�حــ ــة الوحـ ــ ىفاعليــ

َّاملعر�� لوحدة �من السي�4ا3ي، لدى طالبات ا�`موعة التجر²Gية
:  

  )8(لجدو 

ى مـستو a«`م التأث�B الوحدة املق	�حة عـن �مـن الـسي�4ا3ي، �ـ� تحـسBنd) ( وقيمة )²η(نتائج مرµع إيتا  
  َّالتحصيل املعر�� لوحدة �من السي�4ا3ي، لدى طالبات ا�`موعة التجر²Gية

ِاملتغ�B التا!ع
جات اcaرGة "ت"قيمة  ّ َّد  "²η"قيمة  ر

  قيمة

"d" 

  مقدار

�Bم التأث`¼ 

جة الXلية لالختبار  َّالد ر
 التحصي�1

5.796 601 0.355 1.484 �Bكب 

لقــد بلغــت ع�ــ� ال?8ت�ــب للبعــد =و " ²η"قيمــة قيمــة مرÃــع إيتــا أن ) 8(ليتــlÐ مــن اimــدو                
جــة الoليـــة  املقابلـــة " d"؛ كمــا أن قيمــة )0.355(، )0,271(، )0,278(،)0,287(روالثــا7ي والثالــث والد

جـة الoليـة  ؛  وßـ/ تؤكـد ع�ـ� فاعليـة )1,484(، )1.266(، )1.266(، )1.266(ربلغت ع�� ال?8ت�ب والد
=مــن الــسي89ا7ي، ذات تــأث8h كبhــ8 0ــ/ تنميــة  التحــصيل كمــستوMات فرعيــة 0ــ/ الوحــدة املق?8حــة عــن 

ـــة للتحـــــصيل 0ـــــ/ وحـــــدة =مـــــن الـــــسي89ا7ي، لـــــدى طالبـــــات  جـــــة الoليــ ـــذكر والفpـــــم والتطبيـــــق والد رالتــ
 .َّاijموعة التجرfMية

  :نتائج السؤال الثا3ي

َّما فاعلية �عض تطبيقات التعلم الذكي: "َّنص السؤال الثا7ي ع�� َُّّ
ة القائمة ع�� الرسوم املتحركـة، 
0ــ/ تقــديم وحــده مق?8حــھ لألمــن الــسي89ا7ي، 0ــ/ تنميــھ -تجا$ــات نحــو وحــدة =مــن الــسي89ا7ي، لــدى 

ة؟ رطالبات املرحلة -بتدائية باملدينة املنو َّ ." 

ٍبoـل َّولإلجابة عن السؤال الثا7ي، تمـت صـياغة الفرضـية الثالثـة، و�عـرض الباحثـة النتـائج املرتبطـة 
ّ

  :م}zما كما ي�/

  : َّالنتائج املرتبطة بالفرضية الثالثة

َّنــــصت الفرضـــــية الرا�عـــــة ع�ـــــ� ـــة إحـــــصائية عنـــــد مـــــستو : "َّ ىال يوجـــــد فـــــر ذو داللــ َّق ٍ
ٌ

)0.05≤α( نhبـــــ ،
جات طالبات اijموعة التجرfMية  َّمتوسطي د ر ، واijموعـة )الوحدة املق?8حـة عـن =مـن الـسي89ا7ي(ِّ

  ". البعدي ملقياس -تجا$ات نحو وحدة =من السي89ا7يالضابطة، 0/ التطبيق

للمجموعات غ8h املرتبطـة " ت"َّوالختبار �vة الفرضية االثالثة؛ قامت الباحثة باستخدام اختبار 
)Independent Samples T.Test.(  
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  )9(لجدو 

ــــ" ت" نتــــــائج اختبــــــار  ـــات ا�`موعــــــة التجر²Gيــ جــــــات طالبـــ َّلداللــــــة الفــــــر بــــــBن متوســـــــطي د ر ِّ وا�`موعـــــــة  ةق
 ملقياس <تجا>ات نحو وحدة �من السي�4ا3يالضابطة، �� التطبيق البعدي 

<تجا>ات نحو 
وحدة �من 

 السي�4ا3ي
 العدد ا�`موعة

ِاملتوسط 
ّ

 اcaساµي
<نحراف 

 ياملعيار
جات  رد
 َّاcaرGة

قيمة 
 "ت"

ىمستو 
 الداللة

الداللة 
 َّ<حصائية

اسة  2.22 19.74 31 َّالتجر²Gية ر<تجاه نحو د
ن مفا>يم �م
السي�4ا3ي 
 وعناصره

 3.40 10.50 32 الضابطة
61 12.709 0.00 

دالة عند 
0.01 

<تجاه نحو فائدة  2.41 21.22 31 َّالتجر²Gية
�من السي�4ا3ي 

 4.33 10.81 32 الضابطة وأ>ميتھ
61 11.720 0.00 

دالة عند 
0.01 

<تجاه نحو  5.411 42.70 31 َّالتجر²Gية
سلوكيات �من 

 7.069 22.34 32 الضابطة السي�4ا3ي
61 12.810 0.00 

دالة عند 
0.01 

 10.15 60.96 31 َّالتجر²Gية
<تجاه نحو 

َّالتطبيقات الذكية 

ال® طبقت من 
ُ

 11.46 35.71 32 الضابطة خالل�ا الوحدة

61 9.247 0.00 
دالة عند 

0.01 

<تجا>ات نحو  17.48 144.64 31 َّالتجر²Gية
دة �من وح

 23.81 79.37 32 الضا�طة السي�4ا3ي كXل
61 12.367 0.00 

دالة عند 
0.01 

ليتlÐ من اimدو    :النتائج tتية) 9(َّ

اســــة وحــــدة =مــــن الــــسي89ا7ي بلغــــت " ت"قيمــــة اختبــــار   – 12.709(رأل�عــــاد مقيــــاس -تجــــاه نحــــو د
ـــــــاس )12.367 – 9.247 – 12.810 – 11.720 ــــــاد املقيـ ـــــــد =و(، أل�عــ لالبعـ ـــــــة : ُ اســ ــــو د ـــــــاه نحــــ ر-تجـ

: ُ-تجاه نحو فائدة =مـن الـسي89ا7ي وأ$ميتـھ، البعـد الثالـث: ُمفا$يم =من السي89ا7ي، البعد الثا7ي
-تجاه نحو التطبيقات الذكية ال{K طبقت : ُ البعد الرا�ع–-تجاه نحو سلوكيات =من السي89ا7ي 

ُ َّ

جة الoلية املقياس -تجاه–pا الوحدة من خالل َّ كذلك ع�� مستو الد ر  .، وذلك ع�� ال?8ت�ب)ى

، وقبـــو الفـــرض البــــديل)0.01(ىوßـــ/ قـــيم دالـــة عنـــد مـــستو  فـــض الفـــرض الـــصفر ل، ممـــا يؤكــــد  ي : ر
ىوجـــود فـــر ذي داللــــة إحـــصائية عنـــد مــــستو  َّق جــــات طالبـــات اijمــــوعتhن ) 0.01(ٍ ربـــhن متوســـطي د ِّ

اسـة وحـدة عـن =مـن الـسي89ا7ي، َّالتجرfMية والض رابطة، 0/ التطبيق البعدي ملقياس -تجاه نحـو د
َّو�ان الفر لصاlm طالبات اijموعة التجرfMية   .ق

  

 



 
َفاعلية توظيف بعض التطبيقات التعليمية الذكية في تقديم وحدَّة مقترحة  َّ ِ ِ َّ ََّّ ّ َّ َِ ِ ِ ُ

َّعن األمن السيبراني على التحصيل ال ِ ْ َ ُمعرفي واالتجاهات نحوه لدى ْ ِّ ْ
ِطالبات المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة َّّ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ِ  

  رحمن حسن غوصّأميرة بنت عبد ال/ أ
   ريفد الشَّّ باسم بن نايف محم/د
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عليـة الوحـدة املق	�حـة عــن �مـن الـسي�4ا3ي، �ــ� تحـسBن <تجا>ـات نحــو فا �
 : َّوحدة �من السي�4ا3ي، لدى طالبات ا�`موعة التجر²Gية

  )10(لجدو 

ـــع إيتـــــا ن  ــــسي�4ا3ي، �ـــــ� تحـــــسBن d) ( وقيمـــــة )²η(تـــــائج مرµــ ــــدة املق	�حـــــة عـــــن �مـــــن الـ a«`ـــــم تـــــأث�B الوحـ
  َّ<تجا>ات نحو وحدة �من السي�4ا3ي، لدى طالبات ا�`موعة التجر²Gية

�Bِاملتغ
 "ت"قيمة  ّ

جات  رد
 َّاcaرGة

قيمة 
"²η" 

  قيمة

"d" 

  مقدار

�Bم التأث`¼ 

وحدة �من  <تجا>ات نحو 
 �4ا3ي كXلالسي

 كب�B جدا 3.166 0.714 61 12.367

لقد بلغت ع�� ال?8ت�ب للبعد =و " ²η"أن قيمة قيمة مرÃع إيتا ) 10(ليتlÐ من اimدو 
جـــة الoليـــة  ؛ كمـــا أن )0.714(، )0,583(، )0,729(، )0,692(، )0,725(روالثـــا7ي والثالـــث والرا�عوالد

جـــــة ا" d"قيمـــــة  ، )2,367(، )3.2668(، )3.001(، )3.254(لoليـــــة راملقابلـــــة بلغـــــت ع�ـــــ� ال?8ت�ـــــب والد
؛ وß/ تؤكد ع�� تنمية -تجا$ات نحو الوحدة املق?8حـة عـن =مـن الـسي89ا7ي لـدى طالبـات )3,166(

 الوحدةوو�عز الباحثة تحسن -تجاه نحو . َّاijموعة التجرfMية

اسة وحدة =من السي89ا7ي لـدى طالبـات اijموعـة التجرfMيـة، �عـد ا َّد ×س لpـن، إ�ـ� ر َّلتـد ر
وأثر استخدام الوحدة املق?8حة القائمة ع�� تطبيقات الرسوم املتحركة، و�عز الباحثة -تجا$ات 
ســوم  قميــة، و رºيجابيــة نحــو اســتخدام الرســوم املتحركــة، إ�ــ� احتــواء الوحــدة ع�ــ� عــدة قــصص  َّ رَّ

ِّل �عض املشكالت ال{K َّمتحركة، وإنفوجرافيك، �ل ذلك حفز الطالبات و#iعpن ع�� مواجpة وح
َّ�عرضن لpا سابقا، مما �و لدzàن اتجا$ات إيجابية نحو وحدة =من السي89ا7ي َّ ن ً. 

ــــة، مـــــــن خـــــــالل  ـــات الـــــــتعلم الذكيـــ َّبنـــــــاء الوحـــــــدة املق?8حـــــــة بحيـــــــث تoـــــــو مدعومـــــــة بتقنيــــ ُّ
ن

ا ، و قمية، ساعد الطالبات ع�� -نجذاب للمحتـو سوم متحركة، ع�� $يئة قصة  زفيديو$ات  ى َّ ر د ر
َّمن اتجا$اzÉن ºيجابية نحو اvjتو والتقنية املقدمة من خاللھ َّ ىَّ َّ. 

ــــالل طــــــرح  Mن �ــــــشoل جـــــذاب، يثhـــــ8 تحـــــدي الطالبــــــات، مـــــن خـ ِتـــــصميم =7ـــــشطة والتمـــــا
ّ َّ

ر
ِمــشكالت ضــمن مواقـــف حقيقيــة، ع9ــ8 ســـؤال، أو فيــديو �عـــرض علــ	zن وMطلــب مـــ}zن إيجــاد اvmـــل 

ّ َّ َّ َّ

ىمن محتــو الوحـــدة املق?8حــة، ممـــا يثhــ8 -ن�بـــاه لتلقــي املفـــا$يم املناســب، مـــن خــالل مـــا �علمتــھ ضـــ
 .َّاملتضمنة للوحدة �شoل جاد، من أجل إنجاز املpام والتحديات ال{K �عرض عل	zن

اسة �ل من  ٍوتتفق $ذه النتائج مع نتائج د
ّ ر

، الذي طـرح اتجـاه أعـضاء )2018الشرMف، (َّ
اس ×س نحو التطبيقات الذكية، ود ر$يئة التد ال{K أظpرت أنھ قد تoونت ) Taylor,M.etal,2018(ة َّر

َّلــــدى اijموعــــة التجرfMيــــة اتجا$ــــات إيجابيــــة نحــــو مفــــا$يم =مــــن الــــسي89ا7ي، باســــتخدام الرســــوم  َّ

اســة  َّال{ـK أظpــرت أنــھ قـد تoونــت اتجا$ــات إيجابيـة للطــالب 0ــ/ ) Tasti, etal, 2020(راملتحركـة، ود

اÅـــــKÄ، باســـــتخدام الرســـــوم راملقـــــر الد ر ـــة َّ اســ ر املتحركـــــة ثالثيـــــة =�عـــــاد، وأكـــــدت د َّ)Demir & 
Akpinar,2018 ( ـــــوم ـــــائم ع�ــــــ� الرســ ــــال القـ ــــتعلم النقــ ــــو الــ ــــة للطــــــالب نحـــ �ــــــشكيل اتجا$ــــــات إيجابيــ

ُّ َّ

اسـة  َّأنـھ قـد تoونـت اتجا$ـات إيجابيـة ) Başarmak & Mahiroğlu,2016(راملتحركـة، كمـا أظpـرت د

oMا Mةرلدى الطالب نحو الرسوم املتحركة الoا َّتو   .ر
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  :نتائج السؤال الثالث

تباطيـــة بـــhن التحـــصيل املعر0ـــ/ لوحـــدة =مـــن الـــسي89ا7ي : "َّنـــص الـــسؤال الثالـــث ع�ـــ� َّمـــا العالقـــة - ر
ة؟ ر-تجا$ات نحو وحدة =من السي89ا7ي، لدى طالبات املرحلة املتوسطة باملدينة املنو ِّ." 

َّولإلجابـة عــن الــسؤال الثالـث؛ تمــت صــياغة الفرضـية  اســة، و�عـرض الباحثــة النتــائج َّ َا�mامــسة للد ر ِ
ّ

  :املرتبطة �zا، كما ي�/

  : َّالنتائج املرتبطة بالفرضية الثالثة

َّ نـصت الفرضـية ا�mامــسة ع�ـ� تباطيــة دالـة إحــصائيا عنـد مــستو : "َّ ىال توجــد عالقـة ا Ù ََّّ
ر
ٌ

)0.05≤α( ،
دة =من السي89ا7ي، لدى طالبات بhن التحصيل املعر0/ لوحدة =من السي89ا7ي -تجا$ات، نحو وح

ة ــــو راملرحلـــــة املتوســـــطة باملدينـــــة املنـ ــــل ".ِّ َّوالختبـــــار �ـــــvة الفرضـــــية ا�mامـــــسة؛ تـــــم اســـــتخدام معامـ

  :ل، وجاءت النتائج كما �عرض اimدو �tي)Pearson's coefficient" (نب8hسو"

  )11(لجدو 

تبـاط  جـات طالبـات ا�`للعالقـة بـBن " نب�Bسـو"ر نتـائج معامـل ا َّموعـة التجر²Gيـة، �ـ� التطبيـق البعــدي رد

جـا½�ن �ـ� التطبيـق البعـدي ملقيـاس <تجـاه نحـو  َّلالختبار التحصي�1 املعر�� لوحدة �مـن الـسي�4ا3ي، ود ر
اسة تلك الوحدة   رد

ِاملتغ�Bات
 العدد ّ

معامل 
تباط  ر<

ىمستو 
 الداللة

الداللة 
 َّ<حصائية

 31 التحصيل املعر�� لوحدة �من السي�4ا3ي

اسة وحدة �من السي�4ا3ي  31 ر<تجاه نحو د
 0.05دالة عند  0.001 **0.700

ل ي�بــــــhن مــــــن اimــــــدو  ـــاط بلغــــــت ) 11(َّ تبـــ ـــــة معامــــــل - ـــــت ذات داللــــــة )0.700(رأن قيمـ ، و�انـ
ىإحــصائية عنــد مــستو الداللــة  فــض الفرضــية، وقبــو)0.01(َّ ل، ممــا يؤكــد  َّ تباطيــة : ر َّوجــود عالقــة ا ر

ٌ

طرديـة دالـ
َّ ىة إحــصائيا عنـد مـستو َّ Ù)0.01( يـة، 0ـ/ التطبيــقfMموعــة التجرijجـات طالبـات ا َّ، بــhن د ر

جاzÉن 0/ التطبيـق البعـدي ملقيـاس  َّالبعدي لالختبار التحصي�/ املعر0/ لوحدة =من السي89ا7ي، ود ر
اسة تلك الوحدة، وترجع الباحثة $ذه الن�يجة إ��   : ر-تجاه نحو د

مــة ا$تمــام الوحــدة املق?8 زحــة بتقــديم اimوانــب املعرفيــة وفــق النظرMــة الــتعلم املــوقفي، الال
ُّ َّ َّ

َّلــرÇط اvjتــو بحيــاة الطالبــات الواقعيــة؛ حيــث إن اimانـــب املعر0ــ/ مــن اimوانــب املpمــة 0ــ/ تنميـــة  ى
اد التحـصيل أصــبحت معـرف�zم بــاvjتو  ى-تجـاه نحـو �علــم مفـا$يم =مــن الـسي89ا7ي، إذ إنـھ �لمــا  ز

ُّ

ىلمھ أك89، وا7عكس ذلك ع�� تoوMن اتجا$ات إيجابية نحو $ذا اvjتووقيمة �ع َّ ُّ
. 

×س وحــــدة =مــــن الــــسي89ا7ي، مــــن املواضــــيع ال{ــــK تلLــــK احتياجــــات الطالبــــات، وحــــل  رأن تــــد
َّلبعض املواقف ال{K تتعرض لpا الطالبات، وأن عرض $ذه املفا$يم من خالل التطبيقات الذكية، 

Mبات عمليــة والرســوم املتحركــة، وتمثيــل  َّالواقــع بطرMقــة جذابــة وغhــ8 تقليديــة، وطــرح أ7ــشطة وتــد رَّ
َّ

ــــة  ـــــــز vmمايـــــ ي، و�عزMــ ـــــــو ــــشoل فــ ـــــة �ـــــ ــ ـــديم التغذيـــــــــة الراجعــ ـــــصية، وتقــــــ ـــــزة واvmـــــــــسابات ال�äــــ ر=جpــــ َّ
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اد من دافعيـة وحماسـة الطالبـات وتحـصيلpن َّللمعلومات،  َّ َّوÇالتـا�/ تoـوMن اتجا$ـات إيجابيـة نحـو . ز

اســة َّال89نــامج، وتتفــق $ــذه ، (Tasti & Avci,2020)، (Demir & Akpinar,2018)ر الن�يجــة مــع د
(Basarmak & Mahiroglu, 2016 

اسة َتوصيات الد ر ِ
ّ

:  

اسة تم التوصل إ�� �عض من التوصيات، وم}zا ُّمن خالل نتائج الد َ ر ِ
ّ:  

َّ-ســــتفادة مــــن التطبيقــــات الذكيــــة 0ــــ/ توضــــيح مفــــا$يم =مــــن الــــسي89ا7ي، لــــدى طالبــــات  -

ِلة املتوسطةاملرح
ّ. 

اسية خاصة بتصميم الرسوم املتحركة ضـمن املنـاPæ التعليميـة للمرحلـة  - َّإدخال مادة د َّ ر
 .ِّاملتوسطة؛ ملا لpا من أثر 0/ الطالبات

ِتضمhن وحدة عن =من السي89ا7ي 0/ منPQ اvmاسب t�/ للمرحلة املتوسطة -
ّ. 

اســية لطالبـات املرحلــة اسـتخدام تطبيقــات الرسـوم املتحركــة، 0ـ/ شــرح املوضـوعات  - َّالد ر
اÅـــــKÄ لpـــــن، وتoــــــوMن  اســـــية ا�jتلفــــــة؛ لتحـــــسhن التحـــــصيل الد َّاملتوســـــطة 0ـــــ/ املـــــواد الد ر َّر ِّ

اتجا$ات إيجابية نحو التعلم
ُّ َّ. 

ِتصميم برامج وأ7شطة وفيديو$ات تن�K و�عاPm الضعف لدى طالبات املرحلة املتوسطة  - ِ
ّ ّ

 .ملفا$يم =من السي89ا7ي

ىظرMات التعلم املوقفي، 0/ تصميم محتو وأ7شطة منPQ اvmاسـب t�ـ/، -ستفادة من ن -
ُّ

 .0ِّ/ املرحلة املتوسطة

ســات الــvõيحة 0ــ/ الفــضاء  - ات واملما Mب طالبــات املرحلــة املتوســطة ع�ـ� املpــا رMـادة تــد ر ر ِّز

 .السي89ا7ي

 :املق	�حات

اسة، فإن الباحثة توKÄ6 بإجراء ا 0َ/ ضوء ما توصلت إلية نتائج الد ر ِ
ّ اسات التاليةَّ َلد ر ِ

ّ:  
  

ــــن  .1 ـــــر 0ــــــ/ تنميــــــة مفــــــا$يم =مــ ـــتخدام تقنيــــــات أخـ اســــــات املــــــستقبلية اســـ ــــاو الد ىأن ت�نــ َّل َ ر ِ
ّ

 .السي89ا7ي
اسة مماثلة 0/ مراحل �عليمية مختلفة، كطالب املرحلة -بتدائية، فقد تختلف  .2 َّإجراء د َّ ر

 .الن�يجة الختالف العمر وا89�mة
3. ، ـــــر ـــــة أخــ قميــ اســـــــة ت�نـــــــاو ب�ئـــــــات  ىد َّل ر  وإســـــــ?8اتيجيات مختلفـــــــة لتنميـــــــة مفـــــــا$يم =مـــــــن ر

 .السي89ا7ي
اسات أخر حو بناء الرسوم املتحركة بنظرMات �علم مختلفة .4 لإجراء د ى  .ر
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  :مصادر البحث
أوال

ً
  املراجع العرOية: 

 تأث8h أسلوب التعلم التناف)KÄ 0/ التحصيل املعر0/ و=داء :)2012(إبرا$يم، بث�نة عبد ا�mالق، اب 
ُّ

مي القرص جامعة امل رpار وºنجاز لفاعلية  َّ   .مجلة جامعة الفتح. ديا�/ي

بنــــك فيــــصل -ســـــالمي : املــــال و-قتــــصاد. َّالpندســــة -جتماعيــــة :)2014(أحمــــد، عبــــد ا�mــــالق دمحم 
 .23 – 22، )75(السودا7ي، 

َّ فاعلية إس?8اتيجية قائمة ع�� الرسوم املتحركة 0ـ:)2013. (أحمد، ملياء جاد الرب / تنميـة املفـا$يم َّ
 ،KÄــــÅـــ� مــــن التعلــــيم =سا�لقــــة =وvmـــ8 لــــدى تالميــــذ اhات التفك رالدي�يـــة ºســــالمية ومpــــا َّ َّ

اه،  رسـالة دكتـو اسـات ال?8بوMـة ر َّمعpـد الد َ ر ِ
.  جامعـة القـا$رة أمـن املعلومـات 0ـ/ اijتمـع–ّ

K¶د الوطp373-302.، مكتبة امللك ف. 

فا  |Ä(ع� ، 8hرالبار، عدنان مصطفى والسم  .جدة.  =من السي89ا7يت أساسيا:)2019. (³/ي

َّدار الكتـــب العلميـــة لل�ــــشر . التعلــــيم ºلك?8و7ـــي والتعلـــيم اimــــوال :)2007(�ـــسيو7ي، عبـــد اvmميـــد 

×ع  .زوالتو

8hي، منoمز; البعلب يالبعلبoي،  د :)2016. (ر  .دار العلم للماليhن. رقاموس املو

لز , ب78hـــي وفـــادل , تـــرلينج ماننـــا: نات القـــر الواحـــد والعـــشرMنرمpـــا: )2013(ر7ـــشا زالـــتعلم ل�vيـــاة 0ـــ/ 
ُّ

 
)lmــــاض). بــــدر بــــن عبــــد هللا، م?ــــ8جم , الــــصاMواملطــــا�ع: الر Kجامعــــة امللــــك -ال�ــــشر العل�ــــ 

 .سعود

، م¶ـــــ| =شـــــقر  ـــة املكتبـــــات واملعلومـــــات . $ـــــاجس العـــــصر: َّالـــــسي89انية :)2016, د�ـــــسم89(رجبـــــو مجلــ
 .262-263والتوثيق 0/ العالم العرÃي، 

ــــ8 الpواتـــــف املتنقلـــــة :)2014(ا�imـــــK، لي�ـــــ�  َّ أســـــس تـــــصميم التطبيقـــــات التعليميـــــة املـــــستخدمة ع9ـ

د : عالم ال?8بية. َّواvmواس�ب اللوحية ات العلمية وتنمية املوا راملؤسسة العرÇية لالس�شا َّر َّ

 .104 - 65، )46(, 15، َّالfشرMة

ي، أمينـــة ب�ـــت ســـالم بـــن ســـليمان، والرÃعـــا7ي، أحمـــد بـــ  اســـتخدام ةَّ فاعليـــ:)2014(ن حمـــد راpimـــو
ـــات  اسـ ـــادة الد َالرســــوم املتحركــــة 0ــــ/ تحــــصيل طالبــــات الــــصف الــــسادس =ساÅــــKÄ 0ــــ/ مـ ر ِ

ّ

ـــاzÉن نحـــــــو اســـــــتخدامpا ــــة واتجا$ــــ َّ-جتماعيـــ ة (َّ ـــــ8 م�ـــــــشو رســـــــالة ماجـــــــست8h غhــ جامعـــــــة ). ر
 .السلطان قابوس، مسقط

ـــد ال ــــديرس، عبــــــد هللا عبــ ك، النجـــــار، خلــــــود، واملـ ـــار، أمـــــل مبــــــا أثـــــر اســــــتخدام : )2016(عزMــــــز راvmمــ
تطبيقات الpواتف الذكية 0/ �سpيل التعلم لدى الطالب املعلمhن واتجا$pم نحو التعلم 

ُّ ُّ
ِ
ّ َّ

اسات ترÇوMة واجتماعية. اimوال َّد َّ  .512 - 483، )2(22، َّ �لية ال?8بية-جامعة حلوان : ر

Mنـل، �ـشر ع�ـ/  ائد عبد القادر حامد، و ىالدباغ،  ز Mب 0ـ/ تحقيـق نجـاح أمـن ةَّ فاعليـ:)2012(ر ر التـد
اء عينـة مــن العـاملhن 0ـ/ نظـام املعلومـات بجامعــة : نظـم املعلومـات اسـة اسـتطالعية آل رد َّر

ة و-قتـصاد _ جامعــة املوصـل : تنميـة الرافـدين. املوصـل ر�ليـة ºدا -110،123(، 24مــج َّ
140.( 
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 .مقدمة 0/ =من السي89ا7ي :)2017(الدين، أسامة حسام 

ـــــاطر ºن?8نــــــت، :)2019(، صــــــاlm الرÇيعــــــة $يئــــــة  وثيقــــــة -مــــــن الرق�ــــــK وحمايــــــة املــــــستخدم مــــــن مخـ
َّاململكة العرÇية السعوديةَّ-تصاالت وتقنية املعلومات،   الرMاض: َّ

ارع  زارع، أحمـــد  ق بنـــاء برنــــامج مـــوقفي مق?ـــ8ح 0ــــ/ اimغرافيـــا لتنميـــة الــــو³/ بمفـــا$يم حقــــو :)2009(ز
ات الـــتعلم 7ºــسان وÃعــض مpــا

ُّ
املــؤتمر العل�ـــK . َّ اimم�ــ/ لــدى تالميــذ املرحلـــة ºعداديــةر

اسات -جتماعية(الثا7ي  َّحقو 7ºسان ومناPæ الد َ ر ِ
ّ   .55-2،10،مصر) ق

×س باســتخدام التطبيقــات التعليميــة ل�vاســوب اللــوî/ 0ــ/ :)2019(الزعــاÃي، دمحم خلفــان  َّ أثــر التــد ر
ة أبـو ظLـKالتحصيل لدى طالب الـصف الـسا�ع =ساÅـKÄ 0ـ/ الرMا اسـات . رضـيات بإمـا  -رد

دنية عمادة البحث العل�K: َّالعلوم ال?8بوMة َّاimامعة =  .819 – 803، )1(, 46، مجر

ان دمحم بـدر  ز$ر، سـو ات الطـالب 0ـ/ اسـتخدام الpواتـف الذكيـة للوصـو إ�ـ� مـصادر :)2016(ز ل مpـا َّ ر
ــــات ـــــ/ جامعـــــــــة بhـــــــــ8: املعلومــــ ـــــــب وtداب 0ــــ ـــــhن �لي{ـــــــــK الطــ نـــــــــة بــــ ــــــة مقا اســـ رد . َّوت العرÇيـــــــــةر

Cybrarians Journal :ية للمكتبات واملعلوماتÇ41 – 1 ،) 43(، َّالبوابة العر 

 lmأثــــر اســــتخدام الرســـوم املتحركــــة ثنائيــــة وثالثيــــة =�عــــاد 0ــــ/ :)2017(الز$را7ـــي، أمــــل مــــسفر صــــا َّ َّ

َّاك�ساب �عض املفا$يم الكيميائية لدى طالبات املرحلة الثانوMة ة للعلـوم َّاijلة الدولي .َّ
َّال?8بوMة والنفسية َّاملؤسسة العرÇية للبحث العل�K والتنمية الfشرMة: َّ َّ ،)9( ،13-045   

ـــو إتاحــــــة الكتــــــب :)2015(الز$را7ــــــي، عقيلــــــة حــــــسhن  ــــة نحـــ ــــة الثانوMــ ـــات 0ــــــ/ املرحلــ ــــات املعلمـــ َّ اتجا$ــ ِ
ّ

ة ال?8بيــة والتعلــيم الــسعودية ا اســية ع9ــ8 الpواتــف الذكيــة بــو َّالد َّ رَّ اســة : زر . َّاستكــشافيةرد
0ـــ/ علـــوم املكتبـــات واملعلومـــات اســـات  َمجلـــة املركـــز العرÃـــي للبحـــوث والد ر ِ

املركـــز العرÃـــي : ّ
اسات 0/ علوم املكتبات واملعلومات َللبحوث والد ر ِ

 .1 )3(, 2، مجّ

ـــات الpواتــــف الذكيــــة وخـــــدمات املعلومــــات :)2019(ســــfي{K، فــــرح  ـــة أبــــو ظLـــــK : َّتطبيقــ تجرÇــــة جامعــ
اق عمــل. ًنموذجـا َّ املـؤتمر الــسنو ا�mـامس والعــشرMن imمعيـة املكتبــات املتخصــصة رأو ي

ـــياء: فـــــرع ا�mلـــــيج العرÃـــــي ــــات ºن?8نـــــت امل?8ابطـــــة: إن?8نـــــت =شــ َّجمعيـــــة : مـــــستقبل مجتمعـ

KـــLـــي، أبـــو ظÃلـــيج العر�mَّجمعيـــة املكتبـــات املتخصـــصة فـــرع : املكتبـــات املتخصـــصة فـــرع ا

 .594 - 564، ا�mليج العرÃي ودائرة الثقافة والسياحة

ة ب�ـت سـعد  KLM مق?ـ8ح قـائم ع�ـ� ر أثـ:)2014(رالسfي�/، م¶| ب�ت حميد، والغامدي، نـو ر برنـامج تـد
الـتعلم النقـال 

ُّ
Mobile Learning واتـف الذكيـةpع9ـ8 ال َّSmart Phones 0ـ/ تنميـة =داء 

×)KÄ للطالبة املعلمة تخصص العلوم والرMاضيات بoلية ال?8بيـة بجامعـة امللـك ع َّالتد ِ
ّ

بـد ر
×س. العزMز اسات 0/ املناPæ وطر التد رد َّ اimمعيـة -َّ �ليـة ال?8بيـة -جامعـة عـhن شـمس : قر

×س راملصرMة للمناPæ وطر التد ق َّ ،)202( ،66 – 119. 

ات :)2007(سرايا، عادل  رتكنولوجيـا الـتعلم املفـرد وتنميـة -بتoـا
ُّ

Mـة تطبيقيـة:  َّر ق، دار وائـل 1ط. ؤ
دن: لل�شر   .ر=
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ضــــــا مــــــسعد الــــــسعيد، أ ات :)2020(رمhــــــ8ة  ـــــدمج لتنميــــــة مpــــــا ـــتعلم املـ ــــ� الـــ ـــ8ح قــــــائم ع�ــ ر برنــــــامج مق?ـــ
ُّ

-ستخدام tمن لإلن?8نت والو³/ بأخالقيات التكنولوجيـا املعاصـرة لـدى تالميـذ اvmلقـة 
َّاijلــــة العرÇيــــة لل?8بيــــة النوعيــــة. ºَّعداديــــة  َّاملؤســــسة العرÇيــــة لل?8بيــــة والعلــــوم وtداب: َّ

)15(.  

الـتعلم اimـوال  :)26-25، يوليـو 2006(، أحمـد دمحم سـالم
ُّ

)Mobile Learning ( ـة جديـدة للـتعلمM ؤر
قــة [ َّباســتخدام التقنيــات الالســلكية َّاملــؤتمر العل�ــK الثــامن عــشر ل�iمعيــة .]رعــرض الو

×س راملصرMة للمناPæ وطر التد ق   .، القا$رة، مصرَّ

َّم إســ?8اتيجية الــرحالت املعرفيــة ع9ــ8 الوMــب 0ــ/  أثــر اســتخدا:)2016(ســمرة، عمــاد دمحم عبــد العزMــز  َّ

تنمية التحصيل املعر0/ وÇقاء أثر التعلم و-تجاه نحو$ا لدى عينة من طالب جامعة أم 
ُّ

اســــات والبحــــوث. ىالقــــر ـــد للثقافــــة والعلــــوم: رمجلــــة 'iمــــان للد اشــــد بــــن حميـ ، رجــــائزة 
 .157 – 118، )2(, 15مج

شاد البي:K فاع:)2019(السيد، أحمد سيد حمودة  ºرلية استخدام الرسوم املتحركة 0/ التوعية و َّ .
ـــــوم 7ºــــــــسانية  ة والفنـــــــــو والعلـــ ــــــا َّمجلــــــــة العمــ ن ـــو -ر ة والفنــــــ ــــــضا ن اimمعيـــــــــة العرÇيــــــــة ل�vــ ر َّ َّ

 ºَّ.) 16( ،64-086سالمية

َّ مــدى الـو³/ بالتقنيــات التعليميــة الرقميــة والذكيــة ألعــضاء :)2018(الـشرMف، باســم بــن نــايف دمحم  َّ َّ

×س باimامعــات الــسعودية واتجا$ــاzÉم نحو$ــا َّ$يئــة التــد $ــر : مجلــة ال?8بيــة. ر  -زجامعــة =
 .650 - 600، 1، ج)179(، َّ�لية ال?8بية

شـــــاد ع9ـــــ8 النـــــصوص املـــــصاحبة :)2020. (الــــشرMف، باســـــم بـــــن نـــــايف دمحم º ـــة تنـــــوع أنمـــــاط ر فاعليــ َّ

ات البحـث ºل رللرسومات املتحركة الرقميـة 0ـ/ تنميـة مpـا ك?8و7ـي والتفكhـ8 التخي�ـ/ لـدى َّ
اسات العليا 0/ �لية ال?8بية جامعة طيبة َّطالب الد َ ر ِ

 .ىمجلة جامعة أم القر. ّ

شـادي ل�vـد مـن :)2020(الشرMف، بندر بن عبد هللا، وأحمد، عبد العاطي عبد الكرMم دمحم  ر دليل إ
اسات عرÇية 0/ ال?8بية وعلم النفس. ظا$رة التنمر السي89ا7ي َّد ، طة ال?8بـوhMن العـربراب: ر

)127( ،23 - 92. 

Mد الشي;/  َّ أ$میة اسـتخدام الpواتـف الذکیـة واvmواسـب :)2018(زالشمرا7ي، ع�/ بن عبد هللا بن  َّ

َّاللوحیــة 0ــ/ دعــم �علــم اللغــة ºنجل¹hیــة لــدى طــالب املرحلــة الثانو<ــة َّ : َّمجلــة �ليــة ال?8بيــة .َّ
سعيد   .209-175، )24(، َّ �لية ال?8بية-رجامعة بو

 Mobile استخدام �عض تطبيقات التعليم اimوال ر أث:)2016(شمس الدين، م¶| �امل الfسيو7ي 
Learningن نحو$ـــاzÉـــ/ واتجا$ـــا�¹ôلـــدى معلمـــات -قتـــصاد امل Kع�ـــ� تنميـــة التنـــو التق¶ـــ َّ . ر

َّمجلة بحوث عرÇية 0/ مجاالت ال?8بية النوعية  .406 - 351، )4(، رابطة ال?8بوhMن العرب: َّ

KLM قـــائم ع�ــ� تـــصميم :)2020(ىالــشpرا7ي، بيــان ناصـــر دمحم، وفلمبــان، فـــدو ياســhن  ر أثــر برنـــامج تــد
َّألعـــاب �عليميـــة إلك?8ونيــــة باســـتخدام برنــــامج  َّGame Marek إلكــــساب مفـــا$يم =مــــن 

ِالـسي89ا7ي لــدى طالبــات املرحلـة املتوســطة
جامعــة عــhن : مجلــة البحـث العل�ــK 0ــ/ ال?8بيـة. ّ

  .651- 614، 9، ج)21(، ة البنات لآلداب والعلوم وال?8بيةَّ �لي-شمس 

 



 
َفاعلية توظيف بعض التطبيقات التعليمية الذكية في تقديم وحدَّة مقترحة  َّ ِ ِ َّ ََّّ ّ َّ َِ ِ ِ ُ

َّعن األمن السيبراني على التحصيل ال ِ ْ َ ُمعرفي واالتجاهات نحوه لدى ْ ِّ ْ
ِطالبات المرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة َّّ ُ ِ ِ ِ َِ ِ ِ  

  رحمن حسن غوصّأميرة بنت عبد ال/ أ
   ريفد الشَّّ باسم بن نايف محم/د
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ر دو إجراءات =من املعلوما�ي 0/ اvmد من مخاطر أمن املعلومات :)2019(الشوابكة، عدنان عواد 
اسات وأبحاث. 0/ جامعة الطائف   .187 - 164، )4(, 11، مججامعة اimلفة: رمجلة د

ة عمر، سليمان، إيناس السيد دمحم ، عسران، عواطف سعد الدين، السواط، حمد بن رالصا7ع، نو
ا$ـدة جميـل نمـر  ِ و³ـ/ املعلمـhن بـاألمن الـسي89ا7ي :)2020(زحمود بن حميـد، وأبـو ع�ـشة، 

ّ

َّوأساليب حماية الطلبة من مخاطر ºن?8نت و�عزMز القيم والpوMة الوطنية لـدzàم مجلـة . َّ
  090-41، )6(, 36، مجَّ �لية ال?8بية-جامعة أسيوط : َّ�لية ال?8بية

 و³ــ/ أفـراد =ســرة بمفpــوم =مـن الــسي89ا7ي وعالقتــھ :)2018(صـاùغ، وفــاء ب�ـت حــسن عبــد الو$ـاب 
ــــاzÉم =منيـــــــة مـــــــن اimـــــــرائم ºلك?8ونيــــــــة َّباحتياطـــ َّاijلـــــــة العرÇيـــــــة للعلـــــــوم -جتماعيــــــــة. َّ َّ :

د الfشرMة ات العلمية وتنمية املوا َّاملؤسسة العرÇية لالس�شا َّ رَّ  .70 - 18، 3، ج)14(، ر

تقيـــــيم اســـــتخدام : )2017( َّعافيـــــة، عـــــزة عبـــــد الـــــرحمن مـــــصطفى، وأحمـــــد، إيمـــــان أحمـــــد عبـــــد هللا
ــــذات ذو  ÅـــــــKÄ والدافعيـــــــة لإلنجـــــــاز لـــــــدى التلميـــ يالتطبيقـــــــات الذكيـــــــة ع�ـــــــ� العنـــــــف املد َّ رَّ

َّصعوÇات التعلم 0/ املرحلة -بتدائية ُّ
Mة : مجلة الطفولة وال?8بية.  َّ �لية -رَّجامعة ºسكند

 .148 – 91، )30(, 9، مجرMاض =طفال

ِدليل املعلمhن والوالدين: يالعمل مع أسر ذو -حتياجات ا�mاصة :)2007(عبد النKL، حنفي ع�� 
ّ

 .  

ــــصة دمحم  ـــــرحمن والــــــــــــشا�ع، حــــــــ ــ ـــــــد الـــــ ـــــــــــان عبـــــ ـــد، أفنـ ــــ ـــــيم =ســــــــــــس : )2018(العييـــــ ــــا التعلـــــــ تكنولوجيــــــــ
 .مكتبة الرشد). 2ط(والتطبيقات

ـــK، عبــــد الـــــرح ـــاد العتيLـ 0ــــ/ �عزMــــز =مـــــن الــــسي89ا7يردو :)2017(من بجـ حـــــة ،  =مــــن الـــــسي89ا7ي  وأطر
8hةماجــست َّجامعــة نــايف للعلــوم =منيــة، �ليــة العلــوم ºســ?8اتيجية-ر غhــ8 م�ــشو َّ ، قـــسم َّ

 .َّ=من 7ºسا7ي، تخصص العلوم -س?8اتيجية

 |Ä(ـــد ســــليمان، داود، أحمـــد ع�ــــM َّيـــة -جتماعيــــة وتطبيقاzÉـــا 0ــــ/ َّالنظرMـــة البنائ :)2016(زالعـــدوان،  َّ

×س ×ع-مركز ديبونو لتعليم التفك8h . رالتد   .كفر الشيخ: ز دار العلم وºيمان لل�شر والتو

، ســــل�| ب�ـــــت  ـــل حــــسن، والدوســـــر ــ.KÄ، ج89يــ ر دو مؤســـــسات :)2018( بــــن دمحم نعبــــد الـــــرحميالعر×ــ
: َّتبة امللك فpد الوطنيةمجلة مك. التعليم العا�/ 0/ �عزMز ثقافة أمن املعلومات 0/ اijتمع

 .373 - 302، )2(, 24، مجَّمكتبة امللك فpد الوطنية

جــب  ، عبhــ8 إبــرا$يم دمحم  رعــز َّ متــصفحات وتطبيقــات ال�ــسو ع9ــ8 الpواتــف ا�mلوMــة :)2016(ى -Mق
Commerceـاpا والـشراء مــن حولpلك السـتخدامz�اijلــة .  والعوامـل املـؤثرة 0ــ/ تقبـل املــس

  .437 - 387، )55(، َّ �لية ºعالم-جامعة القا$رة : المَّاملصرMة لبحوث ºع

و  قالعليــان، نـــرجس قاســـم مـــر َّ اســـتخدام التقنيـــة اvmديثـــة 0ـــ/ العمليـــة التعليميـــة:)2019(ز َّ مجلـــة . َّ
َّ�لية ال?8بية =ساسية للعلوم ال?8بوMة و7ºسانية َّ َّ   .288-271،)42(، جامعة بابل: َّ

، ســلطان بــن ســالم بــن شــي َّفاعليـــة  (2017):خان، والرÃعــا7ي، أحمــد بــن حمــد بــن حمــدانيالعمhــ8

اســات -جتماعيـــة ع�ـــ� التحـــصيل  ×س الد َّاســتخدام تطبيقـــات الpواتـــف النقالــة 0ـــ/ تـــد َ ر ِر
ّ

ــــان ــــصف العاشــــــر �ــــــسلطنة عمــ ــــة الــ ـــم لــــــدى طلبـــ ات عمليــــــات العلـــ ـــا ـــالة ( روتنميــــــة مpـــ رســــ
ة  .جامعة السلطان قابوس، مسقط). رماجست8h غ8h م�شو
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ــــد غالــــــــبالعــــــــوادي، أ ــــا�ي الــــــــسي89ا7ي :)2016. (وس مجيــــ ـــات .=مــــــــن املعلومــــ اســــــ ـــان للد ــــز البيـــــ ر مركــــ
 .والتخطيط

لية الدولية الناشئة عن الiQمات :)2019, ن�سان(الع�)Ä|، طالل ياسhن وعناب، عدي دمحم  َّ املسؤ َّ و
ـــانو الـــــدو�/ املعاصـــــر نالــــسي89انية 0ـــــ/ ضـــــوء القــ قـــــاء. َّ  ،عمـــــادة البحـــــث العل�ـــــK-رمجلـــــة الز

 .95-81، )1(، 19مج

ات : )2013(الغامــــدي، فــــايق بــــن ســــعيد ع�ــــ� الــــضرمان  راســــتخدام الــــتعلم املتنقــــل 0ــــ/ تنميــــة املpــــا
ُّ

َّالبوابـة العرÇيـة : Cybrarians Journal. 1َّالعمليـة والتحـصيل لـدى طـالب جامعـة الباحـة 

  .159 - 122 ،) 31(، للمكتبات واملعلومات

ــــل،  ـــــــليمان، اvmقيـــــ ــــشة، سـ ـــد، ال�pـــــ ـــــ8، خالـــــ ـــــــادزالغبÖـــ ـــــــطيا:)M .)2008ـ ــــيد -صــ ــــــاليب :  ºلك?8و7ــــ =ســـ
 .مركز التم¹h ألمن املعلومات. وºجراءات املضادة

العبيoــــان . قوطــــر اvmمايــــة م}zــــا:  0ــــ/ ºن?8نــــتة اimرMمــــ:)2012(الفنتــــوخ، عبــــد القــــادر بــــن عبــــد هللا 
  .لل�شر

ة ب�ــــت ناصــــر  طــــالب وطالبــــات مــــدى تــــوافر الــــو³/ بــــاألمن الــــسي89ا7ي لــــدى : )2019(رالقحطــــا7ى، نــــو
راimامعــات الـــسعودية مــن منظـــو اجتمـــا³/ اســة ميدانيـــة: َّ َّد ن اجتماعيـــة. ر َّشــؤ َّجمعيـــة : و

قة   ).144(, 36مج ،ر-جتماعيhن 0/ الشا

َّفاعليــــة اســــتخدام الرســــوم املتحركــــة 0ــــ/ تنميــــة �عــــض املفــــا$يم : )2016(قرÇــــان، بث�نــــة دمحم ســــعيد 

ضـــة 0ـــ/ مدينـــة مكــــة امل والعلميـــة ألطفـــال الر جامعـــة عــــhن : مجلـــة القـــراءة واملعرفـــة. كرمـــةَّ
َّ اimمعية املصرMة للقراءة واملعرفة-َّ �لية ال?8بية -شمس  َّ ،)177( ،21-47.  

، حسام الدين دمحم  Ùإ�vاح مناPæ العلوم وÇرامج ال?8بية العلمية و$ندس�zا إلك?8ونيا  :)2016(نماز َّ

قة علمية [ة0َّ/ ضوء تحديات ما �عد اvmداثة واملواطنة الرقمي َّو املؤتمر العل�K الثامن ]. ر
َّمنـــاPæ العلـــوم بـــhن املـــصرMة والعامليــــة : عـــشر َّ اimمعيـــة املـــصرMة لل?8بيـــة العلميـــة-َّ َّ  مركــــز .َّ

$ر، القا$رة، مصر   .زالشيخ صاlm �امل، جامعة =

 K¶/، أحمـــد حـــس�ـــرائم املعلوماتيـــة: )2015(متـــوimـــو لـــدو أ: َّاÇـــة مق?8حـــة مـــن منظـــو ترM رر ي ر عـــضاء ؤ
×س بoليات ال?8بية لزMـادة الـو³/ بمoافحـة اimـرائم املعلوماتيـة َّ$يئة التد املـؤتمر الـدو�/ . ر

َّ=و ملoافحــة اimـــرائم املعلوماتيـــة َّ�ليـــة علـــوم -َّجامعـــة ºمـــام دمحم بــن ســـعود ºســـالمية . ل

  .194-148، اvmاسوب واملعلومات

َّيــــة وشــــبoات التواصــــل -جتمــــا³/ وتأث8h$ــــا 0ــــ/ الpندســــة -جتماع: )2017(دمحم، مpــــا أحمــــد إبــــرا$يم 

ـــع العرÃــــي ن. اijتمـ شــــبoات التواصــــل -جتمــــا³/ وتأث8hاzÉــــا 0ـــــ/ : واملــــؤتمر الثــــامن والعـــــشر
: -تحــاد العرÃــي للمكتبــات واملعلومــات، القــا$رة: مؤســسات املعلومــات 0ــ/ الــوطن العرÃــي

  .19 - 1، )اعلم(-تحاد العرÃي للمكتبات واملعلومات 

اق محمــــود ـــوقفي 0ـــــ/ تنميـــــة : )2019(ز، عبـــــد الـــــر ـــتعلم املــ ـــر اســــتخدام إســـــ?8اتيجية قائمـــــة ع�ـــــ� الـ أثــ
ُّ َّ

س النـاطقhن �غhـ8 اللغـة العرÇيـة َّالطالقة اللفظية والكتابة الوظيفيـة لـدى الطـالب الـر َّ . وَّ
َّاijلة الدولية للبحوث 0/ العلوم ال?8بوMة َّ .2)3( ،215-275.  
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َّ التنمــر ºلك?8و7ــي لــدى أطفــال املنطقــة الــشرقية ردو: )2017(كــرMم املــصطفى، عبــد العزMــز عبــد ال

َّباململكـــة العرÇيـــة الـــسعودية َّمجلـــة العلـــوم ال?8بوMـــة والنفـــسية. َّ  مركـــز -جامعـــة البحـــرMن : َّ
K260 – 243، )3(, 18، ال�شر العل�.  

Mب قائمــــة ع�ــــ� تطب: )2019. (َّاملعمرMــــة، حمــــده ب�ــــت عيــــد بــــن دمحم يقــــات الpواتــــف رتــــصميم ب�ئــــة تــــد
س ا�mاصـــة �ـــسلطنة عمـــان رالذكيـــة لتنميـــة الكفايـــات املpنيـــة لـــدى معل�ـــK املـــدا َّ رســــالة . َّ

اه ة. َّ�لية ال?8بية. ردكتو   .رجامعة املنصو

، لبابــة الـسيد ســلمان  َّإمoانيـة اســتخدام تطبيقـات الpواتــف الذكيـة 0ــ/ املكتبــات  :)2019(ياملوسـو َّ

اســة تطبي: العامــة بمملكــة البحــرMن اق . َّقيــة ع�ــ� املكتبــات العامــة بمملكــة البحــرMنرد رأو
ن imمعيــــة املكتبـــات املتخصــــصة فـــرع ا�mلــــيج  َّعمـــل املــــؤتمر الـــسنو ا�mــــامس والعـــشر و ي

ــــــي ـــــــياء: العرÃــ ــــــت =شـ ـــــة: إن?8نــ ــــــت امل?8ابطـــ ـــــات ºن?8نــ ـــــستقبل مجتمعـــ َّجمعيــــــــة املكتبــــــــات : مـــ

Kـــ ـــو ظLـ صــــصة فــــرع ا�mلــــيج َّجمعيــــة املكتبــــات املتخ: املتخصــــصة فــــرع ا�mلــــيج العرÃــــي، أبـ
  .625 - 609، العرÃي ودائرة الثقافة والسياحة

اتيــة للpواتــف الذكيـــة ع دوافــ:)2018(امليت�ــ|، معــhن صــاlm يحAــ|  َّ اســـتخدام طلبــة اimامعــات ºما َّ ر
اســـــة مـــــ�vية: وºشــــباعات املتحققـــــة م}zـــــا َّد جامعـــــة : َّاijلـــــة املـــــصرMة لبحـــــوث ºعـــــالم. ر

  .377 – 327، )63(، َّ �لية ºعالم-القا$رة 

$راء عماد دمحم  ن تكييف الiQمات السي89انية 0/ ضوء القانو :)2020(ز7عمة، أحمد عب�س، و�لن?8،  َّ

َّمجلـــــة الoوفـــــة للعلـــــوم القانونيـــــة والـــــسياسية. الـــــدو�/ ن �ليـــــة القـــــانو-جامعـــــة الoوفـــــة : َّ َّ ،
  .74 - 49، )44(, 13مج

مؤســـسة دمحم بـــن . يفـــن اخ?ـــ8اق العقـــل الfـــشرَّالpندســـة -جتماعيـــة : )2017($ادنـــا /، كر×ـــستوفر 
  .راشد آل مكتوم للمعرفة

َّدرع اململكـة الـواvm /þمايـة مـصاpvmا اvmيوMـة و�Çي�zـا :  =من السي89ا7ي:)2018, يونيو($يئة التحرMر 

َّالتحتية الرقمية َّ .KÄÅ11-8، الصفحات )90 (مجلة الدبلوما.  
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