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يف الرتبية القانونية  قائمة على التعلم الذاتي وحدة مقرتحةلية اعف
لتنمية الثقافة القانونية املرتبطة باجلرائم املعلوماتية لدى طالب 

 املرحلة الثانوية
 د/ فرج عبده فرج أمحد

 بإدارة بنها التعليمية مدير إدارة المتابعة
 مستخلص

استهدف البحث الحالي قياس مدى فاعلية وحدة مقترحة قائمة على التعلم الذاتي في 
التربية القانونية مضمنة بمنهج الحاسب اآللي وتکنولوجيا المعلومات لتنمية الثقافة 

هدف ،ولتحقيق هذا الالقانونية المرتبطة بالجرائم المعلوماتية لدى طالب المرحلة الثانوية 
استخدم الباحث المنهج الوصفي والمنهج الشبه تجريبي ،الذي تضمنت اجراءاته اعداد 
بعض األدوات البحثية کقائمة بأهم أبعاد ومجاالت الثقافة القانونية المرتبطة بالجرائم 

عاد وهي بالمعلوماتية ، باالضافة الى اعداد اختبار في الثقافة القانونية متعدد األجزاء واأل
اتخاذ قرار ،و قد تم تطبيق تلک األدوات على عينة البحث  –أخالقي  –مهاري  – ؛معرفي

والمتمثلة في : عينة عشوائية من طالب المرحلة الثانوية ،من طالب الصف األول الثانوي 
( طالب من الرملة الثانوية التابعة الدارة بنها التعليمة بمحافظة القليوبية مقر 30وقوامها)

وقد قام الباحث باختيار تصميم تجريبي ذات المجموعة الواحدة وقوامها  .الباحث سکن
( طالب، يتم فيه تطبيق أدوات البحث سالفة الذکر قبليًا و بعديًا يتخلل ذلک تقديم 30)

المعالجة على عينة البحث والمتمثلة في الوحدة المقترحة ،و بعد عملية التطبيق يتم رصد 
المحوسب  spss عن هذا التطبيق ، وباستخدام برنامج الرزم االحصائية البيانات الناتجة

، وذلک الستخراج نتائج البحث ،التي أشارت الى ؛خلو مناهج الحاسب اآللي وتکنولوجيا 
المعلومات من أبعاد ومجاالت الثقافة القانونية ،کما أشارت إلى ؛ فاعلية وحدة مقترحة 

ية القانونية مضمنة بمنهج الحاسب اآللي وتکنولوجيا قائمة على التعلم الذاتي في الترب
المعلومات لتنمية الثقافة القانونية المرتبطة بالجرائم المعلوماتية لدى طالب المرحلة 

 .الثانوية
التعلم الذاتي ، التربية القانونية، الثقافة القانونية ، الجرائم المعلوماتية : الكلمات المفتاحية

 ية، طالب المرحلة الثانو
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The effectiveness of a suggested unit based on self-
learning in legal education is included in the computer 
curriculum and information technology to develop the 
legal culture related with information crimes among 

secondary school students 
Dr. / Farag Abdo Farag Ahmed 

Director of Follow-up Department at Benha Educational 
Administration 

Abstract 
The current research aimed to measure the effectiveness of a 
suggested unit based on self-learning in legal education, 
including the computer and information technology curriculum 
for the development of the legal culture related with information 
crimes among high school students. To achieve this objective, 
the researcher used the descriptive approach and the semi- As 
a list of the most important dimensions and areas of legal culture 
related with information crimes, in addition to the preparation of 
a test in the legal culture of multiple parts and dimensions, 
namely; cognitive - moral - moral - decision - making, has been 
applied As tools and research sample of: a random sample of 
high school students, from the first grade students of secondary 
and strength (30) students from secondary Ramla 
Administration of the instruction of Banha governorate 
headquarters researcher housing. The researcher selected an 
experimental design of the same group of 30 students in which 
the research tools mentioned above are applied in the form of 
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the suggested unit. After the application process, the data 
resulting from this application is monitored. The program of 
statistical packages, to extract the results of the research, which 
referred to the effectiveness of a suggested unit based on self-
learning in legal education, including the computer curriculum 
and information technology to develop the legal culture related 
with information crimes among high school students. 
Keys words 
Self learning ،Legal education  ،Legal culture  ،Information 
crimes  ،secondary school students 
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 :املقدمة واالحساس باملشكلة
،جعووول سووور  النموووو والتطوووور الهائووول فوووي الوسوووائل التكنولوجيوووة التوووي  وووزت الكوووون بأإن 

ا يصووواحبها مووون ميوووزات هائلوووة فوووي جميووو  منووواحي فيمووووخاصوووة ،منهوووا ظووواهرة  ونيوووة 
 .الحياة ومناشطها

تتالشووووى فيووووه الحوووودود الجظرافيووووة ،وفووووي ظوووول ثووووورة علميووووة وتكنولوجيووووة  وفووووي عصوووور
مفوووواهيم وأسوووواليب الحيوووواة ،وازدادت مخوووواطر األموووون  فيووووه تظيوووورتوعووووالم رقمووووي واسووووعة 

والخصوصووووية والهجمووووات االلكترونيووووة ،موووو  ارتكوووواب العديوووود موووون الجوووورائم التووووي توووورتب  
بوووزو  بهوووا ،وقووود تزايووودت هوووذ  الجووورائم فوووي السووونوات األخيووورة ب ثووورة وبصوووورة أدت إلوووى 

لوووه  ،والتوووي أصوووبحت واقعووواً  فجووور ظووواهرة اجراميوووة جديووودة ،تعووورف بووواالجرام المعلومووواتي
 تداعياته السلبية من جراء الخسائر التي سببتها الجريمة المعلوماتية.

 

ان مفهووووووم الجريموووووة المعلوماتيوووووة نشوووووأ وتطوووووور ،وال يوووووزال فوووووي تطوووووور تبعوووووًا لتطوووووور 
أنهوووا :  هوووانتخيووور من والتوووي لجريموووة المعلوماتيوووةاتعوووددت تعريفوووات  لوووذل التكنولوجيوووا ،و 

نظووووام حاسوووووبي أو شووووب ة حاسوووووبية أو هووووي أيووووة جريمووووة يم وووون ارتكابهووووا بواسووووطة "
داخوووول نظووووام حاسوووووبي ،والجريمووووة تلوووو  تشوووومل موووون الناحيووووة المبدئيووووة جميوووو  الجوووورائم 

 *(10،2017)مختارية بوزيدي،."التي يم ن ارتكابها في بيئة الكترونية
 

ولووم تسوولم أي موون فئووات المجتموو  موون الوقووو  فووي بووراثن هووذا النووو  موون الجوورائم ،التووي 
الحوووالي ،وال سووويما فئوووة مووون أهوووم فئوووات المجتمووو  أال وهوووي فئوووة اسوووتحدثت فوووي عصووورنا 

الموووراهقين والمتمثلوووة فوووي طوووالب المرحلوووة الثانويوووة ،وهوووي مووون أكثووور الفئوووات اسوووتخدامًا 
 للتكنولوجيا ،ومنها شب ة المعلومات الدولية االنترنت.

وفي هذا االطار أكدت بعض الدراسات على عدم وعي طالب المرحلة الثانوية عند 
 ،ومنهاوخاصة شب ة المعلومات الدولية االنترنت هم م  الوسائل التكنولوجية تعامل

(،و Brown sherri,2005(, ودراسة )baily Thomas , 2003ودراسة )
وذل  مما أدى إلى بعض التجاوزات وخرق القوانين ( ،2017دراسة)فرج عبد  فرج،

 المعلوماتية.الجرائم وهي الجرائم ،وهذا ما يؤدي إلى نوعًا جديدًا من 
 )اسم المؤلف،سنة النشر،رقم الصفحة( التالي: توثيقاليتب  الباحث نظام *
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إن بعوووض التجووواوزات وخووورق القووووانين مووون قبووول طوووالب المرحلوووة الثانويوووة عنووود تعووواملهم 
،والتووووي توووووقعهم فووووي  ومنهووووا شووووب ة المعلومووووات الدوليووووة االنترنووووت موووو  التكنولوجيووووا ،

منهووووا  يوووواب الثقافووووة  إلووووى  بعووووض األسووووبابذلوووو  رجوووو  قوووود ن الجوووورائم المعلوماتيووووة، 
 .القانونية لدى هؤالء الطالب

الثقافوووووة القانونيوووووة  أهميوووووةولقوووود أكووووودت بعوووووض الدراسووووات والبحووووووث السوووووابقة علووووى   
 مووونلحموووايتهم لمسوووتخدمي التكنولوجيوووا واالنترنوووت، وخاصوووة طوووالب المرحلوووة الثانويوووة 

)علي ابوووراهيم الدراسوووات ؛ دراسوووةومووون هوووذ   ،فوووي بوووراثن الجووورائم المعلوماتيوووة   و وقوووال
( ،ودراسوووووووة )عوووووووائض بووووووون 2011)محمد السووووووويد محمووووووود،(،ودراسوووووووة2009حسووووووون،
 .(2012سلطان،

 أحووووود الروافووووود المهموووووة التوووووي تقووووووي شخصوووووية االنسوووووان ،"القانونيوووووة  وتعنوووووي الثقافوووووة
".)عالء الووووووووين وتجعوووووووول منووووووووه أداة قووووووووادرة علووووووووى مواجهووووووووة الحيوووووووواة بوووووووودون جهوووووووول

 (60،2012محمود،
( علوووى أهميوووة الثقافوووة القانونيوووة فوووي حيووواة الفووورد 32،2012)عبووود الفتوووا   ب ووور ويؤ ووود

،حيووووث إنهووووا تسوووواهم فووووي جعوووول األفووووراد يحرصووووون علووووى التمسوووو  بالقواعوووود القانونيووووة 
مووو  حمايوووة األفوووراد مووون  افوووة أنووووا  العنوووف عووون ،وتووووفير بيئوووة خاليوووة مووون الجووورائم ،

 اصوووة لهوووؤالء األفووورادطريووق نشووور القووووانين فوووي المجتمووو  ، موووا أنهوووا تحموووي الحقووووق الخ
 .وبخاصة طالب المراحل التعليمية المختلفة

وال سوووويما  وبالتووووالي يحتوووواج المجتموووو  لنشوووور الثقافووووة القانونيووووة بووووين أفووووراد مجتمعووووه ،
طووووالب المراحوووول التعليميووووة المختلفووووة ومنهووووا ؛طووووالب المرحلووووة الثانويووووة ،حتووووى ي ونوووووا 

بوووين طوووالب المرحلوووة  وسوووائل نشووور هوووذا النوووو  مووون الثقافوووةومووون  ،موووواطنين صوووالحين
الثانويووووة ،يووووأتي موووون خووووالل تضوووومين مفووووردات الثقافووووة القانونيووووة بالمنوووواهج التعليميووووة 

 .في المراحل التعليمية المختلفة
ولقوووود أكوووودت بعووووض الدراسووووات علووووى أهميووووة تضوووومين الثقافووووة القانونيووووة فووووي منوووواهج 

وجيوووا الحاسوووب اآللوووي وتكنولومنهوووا منووواهج  ، التعلووويم وبخاصوووة فوووي المرحلوووة الثانويوووة
بووووار  بوووون ناصوووور م)  وووول موووون دراسووووة ،وموووون هووووذ  الدراسووووات؛ المعلومووووات واالتصوووواالت

منووووى محموووود ) ، ودراسووووة  (2013،لبنووووى مخلوووود عطووووا هودراسووووة )( ،2010لهوووواجري،ا
 .(2013،الحرون 
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وقووود أوصوووت بعوووض الموووؤتمرات فوووي الثقافوووة القانونيوووة الوووى ضووورورة رفووو  درجوووة الثقافوووة 
المعلوموووووات والجووووورائم المعلوماتيوووووة لووووودى طوووووالب المراحووووول القانونيوووووة نحوووووو تكنولوجيوووووا 

الدراسوووووية المختلفوووووة ، مووووو  ضووووورورة تضووووومين مقووووورر فوووووي الثقافوووووة القانونيوووووة بمنووووواهج 
التعلوووووويم بجميوووووو  المراحوووووول الدراسووووووية ، وموووووون هووووووذ  المووووووؤتمرات )المووووووؤتمر العربووووووي 

( ، و)الموووووووووؤتمر 2014( ، و)الملتقوووووووووى الووووووووودولي للثقافوووووووووة القانونيوووووووووة،2013األول،
 ( .2018ي القانوني األول،الثقاف

أثبتوووت بعوووض الدراسوووات والبحووووث السوووابقة التووودني الواضووو  فوووي مسوووتوى الثقافوووة   موووا
)عيوووود  دراسووووة  وووول موووون ،القانونيووووة لطووووالب المرحلووووة الثانويووووة ،وموووون هووووذ  الدراسووووات 

 .(2011ودراسة )محمد السيد محمد، ، ) 2008عبد الظني الديب،
الحاسوووووب اآللوووووي وتكنولوجيوووووا نتوووووائج تحليووووول المحتووووووى لكتوووووب منووووواهج  ومووووون خوووووالل

علووووى تووووم التأكيوووود  التووووي أجراهووووا الباحووووث، للمرحلووووة الثانويووووة المعلومووووات واالتصوووواالت
 .خلو تل  المناهج من مفردات الثقافة القانونية المرتبطة بالجرائم المعلوماتية 

قووووام الباحووووث بوووواجراء دراسووووة اسووووتطالعية ؛ للوقوووووف علووووى موووودى تم وووون طووووالب  وقوووود
المرحلووووة الثانويووووة موووون الثقافووووة القانونيووووة المرتبطووووة بووووالجرائم المعلوماتيووووة، وذلوووو  عوووون 

الجوورائم القانونيووة الناجمووة عوون تعرفووه عوون  قوول مووا : ونصووهطريووق طوور  سووؤال مفتووو  
الدوليوووووة االنترنوووووت، و يفيوووووة التعامووووول القوووووانوني مووووو   المعلوموووووات التعامووووول مووووو  شوووووب ة

مووونهم ثقوووافتهم القانونيوووة  %80مرتكبيهووواو، وتبوووين مووون اسوووتجابات هوووؤالء الطوووالب أن 
 متدنية في هذا المجال.

البحووووث والدراسوووات السوووابقة مووون وجوووود تووودني فوووي مسوووتوى وانطالقوووًا مموووا أكووودت عليوووه 
يووووة لوووودى طووووالب المرحلووووة الثانويووووة ،و الثقافووووة القانونيووووة المرتبطووووة بووووالجرائم المعلومات
الحاسووووب اآللووووي وتكنولوجيووووا المعلومووووات موووا أكوووودت عليووووه نتووووائج تحليوووول محتوووووى  تووووب 

موووووون الثقافووووووة القانونيووووووة منوووووواهج تلووووو  ال للمرحلووووووة الثانويووووووة موووووون خلووووووو واالتصووووواالت
 .المرتبطة بالجرائم المعلوماتية

 

، ومووووا يمسووووها اآلن موووون تطوووووير  بالتووووالي  ووووان لزامووووًا علووووى مؤسسووووات التعلوووويم الثووووانوي 
متمثلووووة فووووي اسووووتخدام مصووووادر تعلووووم متعووووددة عوووون طريووووق  شووووامل موووون قبوووول الدولووووة

تع ووووس مقرراتهووووا وبرامجهووووا  أن التكنولوجيووووا )التابلووووت(  أحوووود أشوووو ال الووووتعلم الووووذاتي ،
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موضووووووو  الثقافووووووة القانونيووووووة المرتبطووووووة بووووووالجرائم المعلوماتيووووووة للمرحلووووووة  وأنشووووووطتها
 .الثانوية

  
التوووي مووون المنتظووور أن تحقوووق أهووودافها  ومووون بوووين هوووذ  البووورامج واألنشوووطة والمقوووررات 

بالتربيووووة القانونيووووة التووووي يجووووب  هووووو وجووووود وحوووودة مقترحووووة تعوووورفالثقافووووة القانونيووووة، 
للمرحلوووووة  الحاسوووووب اآللوووووي وتكنولوجيوووووا المعلوموووووات واالتصووووواالتتضووووومينها بمنووووواهج 

 الثانوية. 
 

هي تزويد المتعلم بخبرات تعليمية منظمة ،والتي  أنها"التربية القانونية على  عرف ما ت
تشمل اكساب المتعلمين المعلومات والمهارات واالتجاهات ذات العالقة بالقانونية العملية 

 (Nessel,2002,12) .والنظام القانوني والمبادئ والقيم التي يقوم عليها القانون 
 

الطوووووالب بصوووووفة عاموووووة وطوووووالب وبالتوووووالي تهووووودف التربيوووووة القانونيوووووة إلوووووى اكسووووواب 
المرحلووووة الثانويوووووة بصوووووفة خاصوووووة الثقافوووووة القانونيووووة المناسوووووبة لطبيعوووووة  ووووول مرحلوووووة 

 تعليمية ، وطبيعة الموضوعات التي تتناولها الثقافة القانونية.
ألي دولوووة وبالتوووالي أصوووبحت التربيوووة القانونيوووة مطلبوووًا مهموووًا فوووي السياسوووة التعليميوووة 

لكثيووور مووون الووودول إلوووى إعوووداد بووورامج تعليميوووة مسوووتقلة وهنوووا سوووعت ا ، لالسوووتقرارتسوووعى 
حووووول الثقافوووووة القانونيوووووة ،والتربيوووووة القانونيوووووة ،أو تضووووومينها فوووووي المنووووواهج التعليميوووووة 

 (4،2017،ناصر علي المختلفة. )حنان
( علوووى ضووورورة تضووومين التربيوووة القانونيوووة 2014) عبووود المعطوووي رمضوووان  موووا يؤ ووود

 المرحلة الثانوية.في المراحل الدراسية المختلفة من مرحلة رياض األطفال إلى 
ايجووواد منووواهج تعليميوووة فوووي بعوووض ة ضووورور ب توصوووي (2013)لبنوووى مخلووود عطووواه  أموووا

 .المراحل الدراسية التي تتعلق بالتربية القانونية وبش ل مبس 
 

وبوووالر م مووون أهميوووة التربيوووة القانونيوووة وخاصوووة لطوووالب المرحلوووة الثانويوووة ،وبوووالر م موووا 
ي فوووأكووودت عليوووه البحووووث والدراسوووات السوووابقة علوووى ضووورورة تضووومين التربيوووة القانونيوووة 

الحاسووووب اآللووووي وتكنولوجيووووا المعلومووووات منوووواهج المرحلووووة الثانويووووة ،وال سوووويما منوووواهج 
فووووي مرحلووووة التعلووويم الثووووانوي ،ومنهووووا منوووواهج ،ال يوجوووود منوووواهج أو بووورامج  واالتصووواالت

فوووووي التربيوووووة القانونيوووووة ،التوووووي  الحاسوووووب اآللوووووي وتكنولوجيوووووا المعلوموووووات واالتصووووواالت
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الثقافووووة القانونيووووة المرتبطووووة بووووالجرائم  المرحلووووة الثانويووووة إلووووى اكسوووواب طووووالبتهوووودف 
 .المعلوماتية

 مقترحووووةلووووذل  دعووووت الحاجووووة إلووووى ضوووورورة اجووووراء دراسووووة تهوووودف إلووووى إعووووداد وحوووودة و 
الحاسووووب اآللووووي فووووي التربيووووة القانونيووووة مضوووومنة بمنوووواهج  قائمووووة علووووى الووووتعلم الووووذاتي

 بالمرحلوووووة الثانويوووووة ،لتنميوووووة الثقافوووووة القانونيوووووة وتكنولوجيوووووا المعلوموووووات واالتصووووواالت
 .المرتبطة بالجرائم المعلوماتية لدى هؤالء الطالب

 

 : البحث وأسئلة مشكلة
مشووووو لة البحوووووث الحوووووالي فوووووي تووووودني مسوووووتوى الثقافوووووة القانونيوووووة المرتبطوووووة  تحوووووددت

 .بالجرائم المعلوماتية لدى طالب المرحلة الثانوية
وفووووي اطووووار التصوووودي لهووووذ  المشوووو لة يحوووواول البحووووث الحووووالي االجابووووة عوووون األسووووئلة 

 التالية:
الجرائم المعلوماتيووووة التووووي الثقافووووة القانونيووووة المرتبطووووة بوووو مجوووواالت وأبعووووادأهووووم مووووا  -1

 وطالب المرحلة الثانوية تنميتها لدى يجب 
الحاسوووب اآللوووي هوووذ  األبعووواد وتلووو  المجووواالت فوووي محتووووى منووواهج مووودى تووووافر موووا  -2

 وللمرحلة الثانوية  وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
فوووي التربيوووة القانونيوووة الواجوووب  القائموووة علوووى الوووتعلم الوووذاتي الوحووودة المقترحوووةموووا  -3

لتنميووووووة  الحاسووووووب اآللووووووي وتكنولوجيووووووا المعلومووووووات واالتصوووووواالتتضوووووومينها بمنوووووواهج 
 والثقافة القانونية المرتبطة بالجرائم المعلوماتية لدى طالب المرحلة الثانوية

فوووي التربيوووة القانونيوووة  القائموووة علوووى الوووتعلم الوووذاتي الوحووودة المقترحوووةة اعليوووموووا ف -4
 الحاسووووووب اآللووووووي وتكنولوجيووووووا المعلومووووووات واالتصوووووواالتالواجووووووب تضوووووومينها بمنوووووواهج 

لتنميووووووة الثقافووووووة القانونيووووووة المرتبطووووووة بووووووالجرائم المعلوماتيووووووة لوووووودى طووووووالب المرحلووووووة 
 الثانويةو

5-  

 :أهداف البحث
القائموووة علوووى الوووتعلم الوحووودة المقترحوووة  فاعليوووةتحديووود مووودى الوووى  الحووواليهووودف البحوووث 

الحاسووووب اآللووووي وتكنولوجيووووا فووووي التربيووووة القانونيووووة الواجووووب تضوووومينها بمنوووواهج الووووذاتي 
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لتنميوووة الثقافوووة القانونيوووة المرتبطوووة بوووالجرائم المعلوماتيوووة لووودى  المعلوموووات واالتصووواالت
 .طالب المرحلة الثانوية

 :حدود البحث
 قتصر البحث الحالى على الحدود التالية :ا
المقترحوووووووة مضووووووومنة بمووووووونهج الحاسوووووووب اآللوووووووي وتكنولوجيوووووووا المعلوموووووووات الوحووووووودة  -

 .للصف األول الثانوي  واالتصاالت
الثوووانوي بمدرسوووة الرملوووة الثانويوووة المشوووتر ة ،بوووإدارة  األولطوووالب الصوووف عينوووة مووون  -

لبدايوووووة تطووووووير المرحلوووووة الثانويوووووة والتعامووووول  ،بنهوووووا التعليميوووووة بمحافظوووووة القليوبيوووووة
 من خالل استخدام التابلت.المستمر م  مصادر التعلم 

 . 2019/2020لعام الدراسي ل الفصل الدراسي األول يتم التطبيق في -
يوووووتم الح وووووم علوووووى الجووووورائم المعلوماتيوووووة وفوووووق قوووووانون م افحوووووة جووووورائم االنترنوووووت  -

، ويلتوووووزم الباحوووووث بنصوووووو  وموووووواد هوووووذا 23/10/2019الصوووووادر فوووووي مصووووور فوووووي 
القانونيووووة ،وفووووي الوحوووودة المقترحووووة فووووي القووووانون وخاصووووة فووووي اعووووداد اختبووووار الثقافووووة 

 ، ألن هذا القانون مخت  بالدولة م ان اجراء البحث.التربية القانونية
اعوووداد الوحووودة المقترحوووة علوووى شووو ل موديووووالت تعليميوووة )وحووودات تعلميوووة صوووظيرة(  -

، ألنهووووا متضوووومنة لووووبعض األنشووووطة الذاتيووووة واعتمادهووووا  ، أحوووود أشوووو ال الووووتعلم الووووذاتي
تعووووددة ، وأسوووواليب تقووووويم متنوعووووة ومختلفووووة ،موووو  وضوووو  حوووود علووووى مصووووادر تعلووووم م

 .اتقان معين ال يقل عنها الطالب لالستمرار في دراسة  ل موديول
الجووووورائم المعلوماتيوووووة المنصوووووو  عليهوووووا فوووووي القوووووانون المصوووووري لم افحوووووة جووووورائم  -

 والتي تتفق م  واق  المجتم  المصري.،االنترنت
الميدانيوووة ، وحووودود عينتوووه ، ومووون ثوووم  ولووون يتعووودى البحوووث الحوووالي حووودود  واجراءاتوووه

 فإن ما يتم التوصل إليه من نتائج في هذا البحث لن تتعدى تل  الحدود.
 

 :أهمية البحث
 سهم به فى اآلتى : يتكمن أهمية البحث  الحالى فيما يم ن أن 

الحاسووووووب اآللووووووي منووووواهج  بنوووووواءيقووووودم هووووووذا البحوووووث نموذجووووووًا يحتوووووذى بووووووه فوووووي  -1
للمرحلوووووة الثانويوووووة فوووووي ظووووول الثقافوووووة القانونيوووووة  واالتصووووواالتوتكنولوجيوووووا المعلوموووووات 

 .المرتبطة بالجرائم المعلوماتية
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بالدولووووووة لنشوووووور الثقافووووووة القانونيووووووة المرتبطووووووة بووووووالجرائم لفووووووت نظوووووور المسووووووؤلين  -2
 .طالب المرحلة الثانويةلالمعلوماتية 

 لشووووقتوجيووووه عنايووووة معلمووووي وموووووجهي الحاسووووب اآللووووي بأهميووووة التر يووووز علووووى ا -3
 الحاسووووب اآللووووي وتكنولوجيووووا المعلومووووات واالتصوووواالت القووووانوني أثنوووواء توووودريس منوووواهج

   .لطالب المرحلة الثانوية
أبنووواءهم عنووود  تنشوووئةتوجيوووه اهتموووام أوليووواء األموووور ألهميوووة التربيوووة القانونيوووة فوووي  -4

 .وبخاصة شب ة المعلومات الدولية االنترنتالتعامل م  التكنولوجيا 
أثنوووواء ه بالدولووووة بتفعيوووول القووووانون نحووووو الخووووارجين عنوووو المسووووؤولينتوجيووووه عنايووووة  -5

 .التعامل م  التكنولوجيا وبخاصة شب ة المعلومات الدولية االنترنت
اعوووداد منووواهج المرحلوووة الثانويوووة بصوووفة عاموووة إلوووى مجووواالت  مسوووؤولييوجوووه نظووور  -6

 وأبعاد الثقافة القانونية.
 

 :البحث أدوات
 : ةالتالي واتعلى األد الحالياعتمدت اجراءات البحث 

الثقافووووة القانونيووووة المرتبطووووة بووووالجرائم المعلوماتيووووة  مجوووواالت وأبعووووادبووووأهم قائمووووة  -1
 .لمرحلة الثانويةا تنميتها لدى طالبالتي يجب 

 الحاسووووب اآللووووي وتكنولوجيووووا المعلومووووات واالتصوووواالتمنوووواهج  محتوووووى  أداة لتحليوووول -2
بووووووالجرائم  لثقافووووووة القانونيووووووة المرتبطووووووةلمجوووووواالت وأبعوووووواد اموووووودى تضوووووومنها توضووووووي  ل

 .  المعلوماتية
: لقيوووواس موووودى تم وووون  والمجوووواالت متعوووودد األبعوووواداختبووووار فووووي الثقافووووة القانونيووووة  -3

الثقافووووة القانونيووووة المرتبطووووة بووووالجرائم  مجوووواالت وأبعوووواد طووووالب المرحلووووة الثانويووووة موووون
 المعلوماتية.

 

 :عينة البحث
الثانويوووة  طوووالب المرحلوووةمووون : عينوووة عشووووائية مووون  الحووواليتوووم اختيوووار عينوووة البحوووث 

بنهوووا التعليميوووة بمحافظوووة القليوبيوووة  إلدارةالتابعوووة  بمدرسوووة الرملوووة الثانويوووة المشوووتر ة
،وقوووود  الثووووانوي  ألولالصووووف ا طووووالب طالووووب موووون( 30)البحووووث بلووووا قوووووام عينووووة  و، 

عووون طريوووق الحصوووول علوووى  شووووف قيووود طوووالب الصوووف  عشووووائياً  تمووت طريقوووة االختيوووار
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،ثوووم يتووووالى  2األول الثوووانوي بمعرفوووة ادارة المووودرس ،وبووودأ االختيوووار مووون الطالوووب رقوووم 
 .( طالب. 30االختيار لألرقام الزوجية حتى تنتهي العينة عند )

 

 : منطلقات البحث
 ينطلق البحث الحالي من المنطلقات التالية:

لطوووالب  فوووي منتهوووى األهميوووة اً الشوووق القوووانوني المووورتب  بالتعامووول مووو  التكنولوجيوووا أمووور  -
 .المرحلة الثانوية

 .طالب المرحلة الثانوية من أكثر الفئات استخدامًا للتكنولوجيا -
طوووووالب المرحلوووووة الثانويوووووة مووووون المراحووووول العمريوووووة الشوووووائ ة والخطيووووورة فوووووي عمووووور  -

حوووب و  ، الف وووري والنفسوووي االسوووتقراروالتوووي تتسوووم بعووودم  ،(مرحلوووة المراهقوووة )اإلنسوووان 
 .االطال 

نوعووووًا موووون الجهوووول بووووالقوانين لوووودى الكثيوووورين موووون فئووووات المجتموووو  وخاصووووة يوجوووود  -
،ومنهووووا قووووانون  طووووالب المرحلووووة الثانويووووة فووووي  ثيوووور موووون جوانووووب الحيوووواة وأنشووووطتها

 .الجرائم المعلوماتية
أصوووووب  التعامووووول مووووو  التكنولوجيوووووا وال سووووويما شوووووب ة المعلوموووووات الدوليوووووة االنترنوووووت  -

 .حتمية الخيار في هذا العصر
الثانويوووة هوووي أكثووور المراحووول التعليميوووة اسوووتهدافًا للتطووووير مووون قبووول الدولوووة المرحلوووة  -

متمثلوووة فوووي وزيووور التربيوووة والتعلووويم باسوووتخدام التكنولوجيوووا الحديثوووة فوووي التعلووويم متمثلوووة 
فووووي فووووي جهوووواز الكمبيوووووتر اللوووووحي )التابلووووت( ومووووا يخووووزن عليووووه موووون مصووووادر تعلووووم 

 متعددة محلية واقليمية ودولية.
 

 :البحث  مصطلحاتحتديد 
 يفات االجرائية التالية لمصطلحات بحثه :ر يلتزم الباحث فى بحثه بالتع

 Legal Education : التربية القانونية -1
تزويوووووود طووووووالب المرحلووووووة الثانويووووووة بالمعلومووووووات القانونيووووووة والمبووووووادئ والقوووووويم ي هوووووو

الحاسووووب واالتجاهووووات ذات العالقووووة بالقووووانون الموووورتب  بووووالجرائم المعلوماتيووووة بمنوووواهج 
للمرحلوووة الثانويوووة لتجنوووب الوقوووو  فوووي هوووذا  اآللوووي وتكنولوجيوووا المعلوموووات واالتصووواالت

 .النو  من الجرائم
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 Legal Culture: الثقافة القانونية -2
بيانوووات حوووول القووويم و المعوووارف و ال اكسووواب طوووالب المرحلوووة الثانويوووة مجموعوووة مووونهوووي 

موووووواد ال تطبيووووقالموضوووووعات واالجووووراءات والقواعووووود التووووي يوووووتم االعتموووواد عليهووووا فوووووي 
الحاسووووووب اآللووووووي  اهجالمرتبطووووووة بووووووالجرائم المعلوماتيووووووة بمنوووووو نيووووووهو انالق نصووووووو الو 

لتجنووووب الوقووووو  فووووي مثوووول هووووذا  لمرحلووووة الثانويووووةل وتكنولوجيووووا المعلومووووات واالتصوووواالت
 .النو  من الجرائم

 Information Crimes :الجرائم المعلوماتية -3
مصوووور  بووووه متعلووووق بنظووووام  وووول سوووولو   يوووور مشوووورو  أو  يوووور أخالقووووي أو  يوووور هووووي 

ت يقووووووم بوووووه طالوووووب المرحلوووووة الحاسوووووب اآللوووووي أو شوووووب ة المعلوموووووات الدوليوووووة االنترنووووو
 .الثانوية

 Self-learning التعلم الذاتي: -4
يعنوووي أنت موووتعلتم المرحلوووة الثانويوووة هوووو محوووور العمليتوووة التعليميتوووة، إضوووافًة إلوووى سوووعيه 

وووووه بنفسوووووه فوووووي الثقافوووووة القانونيوووووة المرتبطوووووة  بوووووالجرائم المعلوماتيوووووة، مووووون لتعلووووويم نفسف
فقووووًا لسوووورعته وقدراتووووه الذاتيتووووة، أثنوووواء  م فيهووووا وف خووووالل اختيووووار طريقووووة الدراسووووة والتقوووودت

 دراسته للوحدة المقترحة في التربية القانونية.
  :فرض البحث

بعوووود االطووووال  علووووى البحوووووث والدراسووووات السووووابقة المرتبطووووة بمتظيوووورات البحووووث توصوووول 
 الباحث الى الفرض التالي :

 المرحلوووووووة الثانويوووووووة طوووووووالب متوسوووووووطي درجووووووواتيوجووووووود فووووووورق دال احصوووووووائيًا بوووووووين 
 اختبوووار الثقافوووة القانونيوووةالبعووودي فوووي القبلوووي و التطبيوووق  بوووينالبحوووث  مجموعة)عينوووة(

 .0,05عند مستوى داللة التطبيق البعدي لصال   بالجرائم المعلوماتيةالمرتبطة 
 

 لبحثا أدبيات ثانيا :
 :Legal Education :التربية القانونية -1

تعتبووووور التربيوووووة القانونيوووووة مووووون المجووووواالت المعرفيوووووة التوووووي قووووود تفووووورض نفسوووووها علوووووى 
مسوووتجدات هوووذا العصووور،لما يتسوووم بوووه العديووود مووون التجووواوزات واالنحرافوووات واالنتهاكوووات 

وخاصوووة مووون صوووظار السووون ،الوووذين يجهلوووون القوووانون مموووا يووووقعهم فوووي مثووول ،القانونيوووة 
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سووويتم التعووورض لهوووذا المصوووطل  مووون جوانوووب عووودة ومنهوووا وبالتوووالي  هوووذ  التجووواوزات ،
 :اآلتي

 

 تعريف التربية القانونية: -أ
بتعووووودد تعريفوووووات شوووووقي المصوووووطل  وهموووووا  لقووووود تعوووووددت تعريفوووووات التربيوووووة القانونيوووووة

    مصطل  التربية ،ومصطل  القانون ،ومن هذ  التعريفات اآلتي:
 

"هوووي البنووواء العقلوووي ل نسوووان :علوووى أنهوووا  ( 14،2010)حوبوووة عبووود القوووادر  يعرفهوووا
بموووا يتوافوووق مووو  األخوووالق السوووامية التوووي انتجوووت القوووانون ووضوووعت القواعووود القانونيوووة 

 .الحترامه  ونه أخالقًا سامية ،وليس قواعد وضواب  فق "،بحيث تؤسس 
 

"تزويد المتعلمين بالمعلومات والمهارات واالتجاهات ذات العالقة أو تعرف على أنها : 
بالقانونية العملية والنظام القانوني والمبادئ والقيم التي يقوم عليها 

 (Moswela,2008,97)                                        .لقانون"ا
 

اكساب المتعلمين  أو هي "تزويد المتعلم بالخبرات التعليمية المنظمة ،والتي تشمل
المعلومات والمهارات واالتجاهات ،بحيث يجعل المتعلم يستجيب بفاعلية إزاء القضايا 

 Susan,2010,33) )                            .القانونية في المجتم "
 

:" برامج مصممة لمساعدة الطالب للحصول على المعلومات على انها عرفت ما 
 سلمى فضل، )الالزمة للمشار ة الفعالة في المؤسسات القانونية".والمهارات القانونية 

2004 ،22) 
-  

( بوووووأن التربيوووووة القانونيوووووة هوووووي 42،1990) أحمووووود اللقووووواني،وعلي الجمووووول ويضووووويف
"تقوووووديم قووووودرًا مووووون المعلوموووووات والمهوووووارات واالتجاهوووووات للطوووووالب فوووووي مجوووووال القوووووانون 

 ايجابيووواً  يسووواعدهم علوووى فهوووم النصوووو  والقواعووود القانونيوووة ،وعلوووى أن يسووولكوا سووولو اً 
التوووي توووواجههم والمشوووار ة الفاعلوووة فوووي  ووول مووون القضوووايا تجوووا  المواقوووف والمشووو الت 

 .التي تحدث في المجتم " الت والمش
 

أو هي"تزويوووووود الطلبووووووة بالمعووووووارف والمهووووووارات واالتجاهووووووات والثقافووووووة القانونيووووووة 
،لزيوووووادة وعووووويهم بوووووالقوانين والتشوووووريعات المعموووووول بهوووووا ،وتسوووووعى إلوووووى اكسووووواب 



فاعلية وحدة مقترحة قائمة على التعلم الذاتي في التربية القانونية لتنمية الثقافة القانونية المرتبطة بالجرائم 
 فرج عبده فرج أحمد                                                 المعلوماتية لدى طالب المرحلة الثانوية

- 458 - 

 م 2021يناير  2اجلزء  1العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد 

 

الطلبوووووة معوووووارف ومبوووووادئ وقووووووانين وأنظموووووة ومصوووووطلحات قانونيوووووة ،وعمليوووووات 
االنفعووووالي الوجووووداني الووووذي يوجووووه السوووولو  ذهنيووووة مرتبطووووة بهووووا،والتحلي بالبعوووود 

بطريقوووة متكاملووووة موووو  الجانووووب المعرفووووي ،والسوووولو  الووووذي يتطلووووب مووووا تووووم تعلمووووه 
                         .مون معرفوة ،وموا توم اكتسوابه مون قويم واتجاهوات"

 (32،2009،نجاة عرفة)
( علووووووى أنها"عمليوووووة تعليميوووووة يوووووتم موووووون 27،2017وتعرفهوووووا )حنوووووان علوووووي ناصووووور،

تزويوووود الطووووالب بالمعووووارف والمهووووارات المتصوووولة بووووالقوانين والتشووووريعات والوووونظم  خاللهووووا
 .الشرعية والمبادئ واألسس التي يقوم عليها"

 :أهمية التربية القانونية -ب
للتربية القانونية أهمية  برى في بناء الدولة ،ولذل  من الواجب أن نوليها اإلهتمام الكافي 

القانونية هي اللبنة األولى في بناء أي مجتم  يسير بر ب التحديث والجاد ،حيث إن التربية 
 .والتطوير ، ما تأتي أهمية التربية القانونية ألنها تنطلق من  ل مناحي الحياة

 

 ما أن التربية القانونية تعمل على تنمية فكر الطالب ، وتنظم سلو ه ،لكي يعرف 
مه من الجمي  ،وبالتأكيد سيبدأ ذل  من القانون ويحترمه ،وي في تطبيق القانون واحترا

الصظار أولى ،وبالتالي التربية القانونية هي مسؤلة مسؤلية مشتر ة م  اآلخرين في 
 https://www.moalem.net   .احترام القانون وثقافة المجتم 

فالتربية القانونية تعطي للفرد ذخيرة في  يفية معرفة حقوقه وواجباته ،و يف يؤدي واجبه 
الوطني  فرد في المجتم  ،ويداف  عن حقوقه في حالة انتهاكها ،وبالتالي أصبحت التربية 

  http://www.dorar-.aliraq.net.لمواطنينلالقانونية ضرورة حياتية ملحة 
وخاصة وأن مفاهيم المواطنة  ،في اكساب الطالب أهم المعارفدور وللتربية القانونية 

واالنتماء وااللتزام المجتمعي قد تعرضت لخطر  بير نتيجة للتطور التكنولوجي في مجال 
،فيجب توعيته بحقوقه والتزاماته المدونه  االنترنت ،وسيطرة العولمة على مجاالت الحياة

قانونية ليتم ن من االستما  لآلخرين ، وحل في متن القوانين واألنظمة ،ومحو أميته ال
 ( Priester,Jones&Christian,2008,4)        عن العنف. مش الته بعيداً 

    

عد من أحد العوامل الهامه بأن التربية القانونية ت  ( 2،2017)حنان علي ناصر  ضيفتو 
لحفظ  يان المجتم  ،فهي تقبل االلتزامات التي يمليها القانون وتأديتها بش ل صحي  

https://www.moalem.net/
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ال يتعارض م  حقوق اآلخرين ، ما أنها ،و ذل  ممارسة الحقوق التي أقرها بالش ل الذي 
 تساعد على المجتم  بجمي  أفراد  ،على أن يقف موقف االحترام من الحق والقانون 

 .،فيسعى جاهدًا إلى تحقيق السيادة الفعلية للحق والشرعية من خالل تنفيذ القانون 
 

 أهداف التربية القانونية: -جو
 

 ( بأن التربية القانونية تهدف إلى : 2006,23) Wagner يذ ر
 تزويد المتعلم بالمعلومات القانونية. -
 القانونية. ساب المتعلم المهاراتكا -
 لوطنه.زيادة والء المتعلم  -
 اكساب المتعلم السلو  االيجابي. -
 فهم المتعلم للقوانين التي تح م المجتم . -

 

 ( أن من أهداف التربية القانونية ما يلي:Nessel (2002,17 ما يضيف
مساعدة الطالب للحصول على المعلومات والمهارات القانونية الالزمة للمشار ة في ادارة  -

 شؤن المجتم .
تطوير المعرفة واالتجاهات والمهارات المتوفرة لديهم للحصول على مساعدة الطالب على  -

 حقوقهم في المجتم .
 تعلمين بالمصادر القانونية.متزويد ال -
 اعداد الطالب بالمشار ة في النظام القانوني في المجتم . -
 أن يفهم المتعلمين اآلثار والنتائج المترتبة على انتها  النظام والقانون. -
بحقوقهم وواجباتهم وتدريبهم على التعرف عليها ،لجعل النظام القانوني  تنوير المتعلمين -

 يسير بصورة فاعلة وناجحة.
-  

 (32، 2016) مصطفى الفضالي ما تهدف التربية القانونية إلى: 
 توضي  بعض القوانين األساسية لدى المتعلم من خالل برامج التربية القانونية. -
ة التربية القانونية ،من خالل توظيفها في ثقافة المجتم  تنمية قدرة المتعلم على ادرا  أهمي -

 تأثير القانون في المجتم . قانونيًا ،و يفية 
 تنمية المعرفة والمهارات والقيم التي يحتاجها المتعلمين لتوظيفها بفاعلية في المجتم . -
 .ةايجاد المواطنة الفعالة والمعرفة بدور المتعلم في المجتم  واالسهام فيه بفاعلي -
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االهتمام بالقضايا القانونية الصادقة في المجتم  ،والتي تع س قضايا أفراد المجتم   -
 ،وتظهر في مواقف صادقة.

توضي  القيم االجرامية األساسية التي تعزز النظام القانوني ،وتكوين المعتقدات  -
 واالتجاهات التي تعزز مثل هذ  القيم.

 ي مجتمعه أو المجتمعات األخرى.فدور القانون  حول اكساب الطالب المعلومات -
 

 من أهدف التربية القانونية ما يلي: أنه ( الى2006،25)  نيم مهنى ويشير
تنمية مهارات التف ير القانوني لدى المتعلم ،والتي تشمل تحليل وتفسير األدوار والقضايا  -

لمتعلم االقانونية ،وفهم  يفية تطبيق القانون في بعض المواقف الحقيقية،وتنمية قدرة 
على نقد القانون وبعض لموضوعات القانونية،وفهم المتعلم للجدل والصرا  القائم حول 

 القضايا القانونية.
 احترام  رامة وحقوق االنسان. -
 المشار ة الفعالة والواعية والنشطة في الحياة المدنية. -
تربية ن لل متطلب سابق لفهم المتعلمي طالبالتنمية االتجاهات والمعتقدات والقيم لدى  -

 القانونية.
تقدير دور القانون في ايجاد التالحم والتماس  االجتماعي لدى أفراد المجتم  ، وتأثر  -

 القانون بالتظير االجتماعي.
 تبين مهارات المشار ة المجتمعية في بناء القواعد القانونية. -
ة بديل تنمية قدرة المتعلم على العمل بش ل جماعي التخاذ القرارات ،وايجاد تصرفات -

 لمرتبطة.ا مرتبطة بش ل مرضي أو قانوني فعلي لها ،وعالقة القانون بالقضايا االجتماعية
تثمين تأثير القانون في أفراد المجتم  ،و يف يعمل على تش يل قيم ومعتقدات الجماعة  -

   ،و يفية مساهمة القيم والمعتقدات في تش يل القانون.
 

 ( أن من أهداف التربية القانونية201،2014)عبد المعطي رمضان األ ى  ما يرى 
 اآلتي:

أن ي تسب المتعلمين التمييز بين المفاهيم القانونية ،ويتعرفوا على اآلثار الناجمة عن  -
 عدم تطبيق القانون ،والقدرة على فهم الصرا  والجدل في بعض القضايا القانونية.
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 لمساواة والعدالة وااللتزام ببعضي ون المتعلمين اتجاهات ايجابية نحو تطبيق القانون وا -
المفاهيم والقيم القانونية ،وتقدير دور المؤسسات القانونية في المجتم  ،وتعزيز مفهوم 

 المواطنة الصالحة.
 يتعرف المتعلمين على دور المؤسسات القانونية ووظائفها. -
 والمجتمعاتأن يطور المتعلم فهمه ألهم المفاهيم والمعلومات القانونية في مجتمعه  -

 األخرى.
 تساعد على حماية المتعلمين والمجتم  من االنحراف. -
تعزيز التربية القانونية االتجاهات االيجابية المرتبطة بالمواطنة والمجتم  ،وتعمل التربية  -

 القانونية على التقليل من الميل نحو السلو  االنحرافي.
 

 

 :Legal Culture :الثقافة القانونية -2    
الثقافة القانونية م ون أساسي من م ونات تطوير السلو  االنساني في تعامله م  تعتبر 

االنسان  ي فل حماية معطيات الحياة التي يعيشها ،والتي تجعل هذا السلو  سلو ًا ايجابياً 
 واحترام حقوقه ،وقد يتم تناول الثقافة القانونية من جوانب عدة منها:

 

 تعريف الثقافة القانونية: -أ
 

ثقافة تعتمد على القانون بش ل رئيسي ويشمل معلومات على أنها:" الثقافة القانونية عرفت
واالجراءات والقواعد التي يتم االعتماد عليها في تطبيق وبيانات حول الموضوعات 

 ."القوانين
 (43،،2008)محيي محمد سعيد،                                         

                                                                                       

أنها:"هو اكساب مجموعة من ( على 504،2008)عيد عبد الظني الديب   ما يعرفها
األفراد بعض القواعد التي تساعد في تنظيم سلو هم والتكيف م  أفراد مجتمعهم ،وتعريفهم 

وواجباتهم ،وبالقدر الذي يجنبهم الوقو  في المش الت القانونية ،ويساعدهم على بحقوقهم 
 .ممارسة حقوقهم في المجتم "
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أو هي"مجموعة من الحقائق والمفاهيم والمهارات واالتجاهات والقيم المتصلة بالقانون ذات 
بحيث يعرف ،األهمية االجتماعية ،والتي يجب أن ي تسبها الفرد بوصفه عضواً في المجتم  

 .حقوقهم فيمارسها وواجباتها فيؤديها في ظل الدستور والقانون"
 (86،2006)ثناء أحمد جمعه،                                                         

 
 

الثقافة القانونية هي"مجموعة من القيم والمواقف من ( أن 2007,55) Zubok ويضيف
 .عامة الناس تجا  القانون 

 
 

 ما تعرف على أنها:"مجموعة من الحقائق عن مؤسسات لها صلة بالقانون مثل؛ 
                                 .القضاء والمحاما  والهيئات التشريعية

(Dave,2004,23)                                                           
 

 فتعرف  ما يلي: وعندما تقترن الثقافة القانونية بمجال التربية
هي"إصطال  تعليمي تربوي يمثل احدى م ونات الثقافة بصفة عامة ويشتمل المفاهيم 
واالتجاهات والمهارات المتصلة بالمش الت والقواعد القانونية ذات األهمية االجتماعية ألي 

 (178،2013،عرفات مفتا )                                               .فرد
 

 الباحث من خالل جملة التعريفات السابقة إلى المرتكزات اآلتية:ويخل  
 أن الثقافة القانونية تشمل مجموعة من القيم. -
 مجموعة من المعارف والمفاهيم القانونية والحقائق. أنها -
 هي مجموعة من االتجاهات نحو منظومة القوانين والتشريعات. -
الناس بصفة عامة ،وطالب المراحل تعمل الثقافة القانونية على اكساب وتعريف أنها  -

 بحقوقهم وواجباتهم لتجنبهم الوقو  في المش الت القانونية.التعليمية المختلفة 
ال تظفل التعريفات السابقة البعد االجتماعي للثقافة القانونية وأهميتها في استقرار أي  -

 مجتم .
 
 

 :أهمية الثقافة القانونية وطالب المرحلة الثانوية -ب
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تبرز أهمية الثقافة القانونية لعامة الناس وال سيما طالب المرحلة الثانوية ،لكونها أحد 
شخصية االنسان ،وتجعل منه أداة قادرة على مواجهة الحياة  تبنيالروافد المهمة التي 

 .بدون جهل
 

( أن أهمية الثقافة القانونية تكمن في 60،2012)عالء الدين محمود  وبهذا الصدد يذ ر
تكوين شخصية الفرد ،حيث يجعل منه مواطنًا صالحًا يحترم القانون ،لكن بشرط أن ي ون 

عن هذا المواطن ولصالحه ،ويضمن حقوقه أمام من يحاول هذا القانون في موقف الدفا  
 مصادرتها من أي جهة أو شخصية  انت.

 

في تش يل الثقافة الحقوقية في المجتمعات المعاصرة افة القانونية  ما تتمثل أهمية الثق
،وهذا ما يجعل المؤسسات الحقوقية واالنسانية من الواجب عليها، السعي دومًا للقيام 
بدورها في نشر حقوق أفراد المجتم  على اختالف أجناسهم ،وذل  لما لهذ  الثقافة من 

العامة وأساليب ممارستها والقيود الواردة عليها  أدوار جوهرية في ادرا  الحقوق والحريات
المر ز العربي للوعي )              . ،وتوجيه عوامل التقدم في المجتمعات

 (64،2014،القانوني
 
 

ن ،البد أومنها المرحلة الثانوية  المختلفة  حلاأن الثقافة القانونية لطالب المر   ما أن
أن تبدأ في مراحل مب رة م  الطالب ،وذل  يجب و تساهم فيها المدرسة بش ل  بير ،

القوانين لتحي  ب ، باكسابهم المبادئ األولية في القانون تتناسب م  عمر ،ومرحلة تعليمة
األكثر مساساً بحياة الفرد والمجتم  ،وذل  لمعرفة حقوقه  ي يتمت  بها في الحدود القانونية 

المساءلة القانونية وضب  السلو   ي ال يحل بها فتق  في دائرة ،المرسومة وواجباته 
  .االنساني

 (5،2010)مبار  بن ناصر الهاجري،                                               
 

وما زالت مؤسساتنا التعليمية بحاجة إلى ثقافة قانونية حقوقية ،وتعليم الطالب سواء 
ناثًا ،ويظهر ذل  من خالل مضمون المناهج  التعليمية ،و ون مثل هذ  ذ ورًا وا 

 .المؤسسات التعليمية ، وبناء شخصيات متميزة واعية لحقوقها منذ الصظر
     (312،2017،ايمان يسن)                                               
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إلى  تبسي  المفاهيم القانونية تؤديم   ما أن الثقافة القانونية في المؤسسات التعليمية 
عقول صظارنا ،فيتعرفوا على أهمية القانون في الحياة ،وأهمية في  رس تل  المفاهيم 

 .تحقيق العدالة
 

أهمية الثقافة القانونية في حياة األفراد ،فهي ( على 37،2009)علي ابراهيم حسن ويؤ د 
ة من القانونية ،م  توفير بيئة خالي تساهم في جعل األفراد يحرصون على التقيد بالقواعد

الجرائم ، ما تحافظ على المجتمعات عن طريق نشر القوانين داخلها ،فهي تحمي األفراد 
 .الذين يتعرضون للعنف ب افة أنواعه وتحمي حقوقهم الخاصة

 

( 2017،مصطفى بلعور( ،ودراسة )2019،وائل بن سيف ما تؤ د دراسة  ل من )
 لطالب المرحلة الثانوية.( على مدى أهمية الثقافة القانونية 2011،ودراسة )محمد السيد،

 نشر الثقافة القانونية: وسائل -جو
ان الثقافووووة القانونيووووة ال تووووأتي بثمارهووووا إال اذا تووووم نشوووورها بووووين أفووووراد المجتموووو  بصووووفة 

وال سووويما طوووالب المرحلوووة ، عاموووة ،وبوووين طوووالب المؤسسوووات التعليميوووة بصوووفة خاصوووة
 الثانوية.

 

 (61،2012آليات نشر تل  الثقافة اآلتي:)عالء الدين محمود،ومن 
المقووورؤ ،بحيوووث يعووورض  -المسووومو و مووون خوووالل االعوووالم المرئوووي ؛البووورامج االعالميوووة  -

 تتي  فهمًا للجمي .القانونية بأسلوب سهل وعات المواض
ايجووووواد منووووواهج تعليميوووووة مضووووومن بهوووووا بهوووووا الثقافوووووة القانونيوووووة فوووووي بعوووووض المراحووووول  -

اصووووووة المرحلووووووة الثانونيووووووة والجامعيووووووة ،ويتعلووووووق بالمعرفووووووة القانونيووووووة التعليميووووووة ،وخ
 وبش ل مبس  ،حتى ي ون الطالب مؤهاًل.

محموووووو األميوووووة القانونيوووووة ،ألن األميوووووة مووووون العوائوووووق التوووووي يصوووووعب معهوووووا أن يفهوووووم  -
 المواطن حقوقه وواجباته.

 عقد ندوات ومؤتمرات بجمي  الجهات المعنية بشأن الثقافة القانونية.- -

 

ق  ،وليس مقصورًا ف ما أن نشر الثقافة القانونية تق  على جمي  أفراد المجتم  
على رجال القانون ، ما يق  على جمي  منظمات المجتم  وخاصة التربوية 

والتعليمية واالعالمية ،لما لها من دور تعميق ثقافة احترام القانون ،باالضافة إلى 



فاعلية وحدة مقترحة قائمة على التعلم الذاتي في التربية القانونية لتنمية الثقافة القانونية المرتبطة بالجرائم 
 فرج عبده فرج أحمد                                                 المعلوماتية لدى طالب المرحلة الثانوية

- 465 - 

 م 2021يناير  2اجلزء  1العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد 

 

)مصطفى                                   دور األسرة المصرية.
 (142،2016الفضالي،

 

( أن قضوووووووية نشووووووور 64،2012)عوووووووائض بووووووون سووووووولطان البقيموووووووي ويضووووووويف 
الثقافووووة القانونيووووة والحقوقيووووة تعتبوووور موووون الضووووروريات فووووي أي مجتموووو  ،وهووووو 

مؤسسووووات المجتموووو  المدنيووووة وهيئووووات ح وميووووة وجمعيووووات يقوووو  علووووى عوووواتق 
 أفراد المجتم .ينبظي عليها نشر تل  الثقافة بين ،خيرية 

 

 ثيوووورًا ومووووؤثرًا فووووي نشوووور الثقافووووة القانونيووووة ،حيووووث  بوووودو مووووا أن دور االعووووالم ي
انوووه يووودخل إلوووى  ووول بيوووت مسموعًاوووو مقروًءوووو ومرئيوووًا ، موووا يبووورز دور منظموووات 
المجتمووووووووووو  المووووووووووودني التوووووووووووي تلعوووووووووووب دورًا تثقيفيوووووووووووًا مهموووووووووووًا فوووووووووووي هوووووووووووذا 

   (6،2010بن ناصر الهاجري، مبار )                        الميدان.
 

 الجرائم المعلوماتية: -3
أصوووب  العوووالم قريوووة  ونيوووة صوووظيرة تالشوووت فيوووه  ووول الحووودود الجظرافيوووة ،وذلووو  
موووو  التطووووور الرهيووووب لتكنولوجيووووا المعلومووووات واالتصوووواالت والتووووي موووون خاللهووووا 
إنته وووووووت الخصوصووووووويات ،وانتشووووووورت الهجموووووووات االلكترونيوووووووة دون رقابوووووووة أو 

ألمر،وهوووذا مموووا أدى إلوووى ظهوووور نوعوووًا مووون الجووورائم العوووابر متابعوووة مووون ولوووي ا
للحوووووووودود وتوووووووودعى الجوووووووورائم المعلوماتية)االلكترونيووووووووة( ،واآلن سوووووووويتم عوووووووورض 

 بعض األدبيات المرتبطة بقضية الجرائم المعلوماتية.
 

 الجريمة المعلوماتية:تعريف  -أ
ان مفهوووووووم الجريمووووووة المعلوماتيووووووة نشووووووأ وتطووووووور تبعووووووًا لتطووووووور التكنولوجيووووووا 

 المعلوموووواتتخدماتها الممثلووووة فووووي أنظمووووة المعالجووووة اآلليووووة وتكنولوجيووووات واسوووو
وجوووود هوووذ  التكنولوجيوووا لووويس دلوووياًل  موووا أن ،ميوووزات وموووا لهوووا مووون واالتصووواالت 

للجريموووة  اً ومباشووور  اً جامعووو اً علوووى طبيعتهوووا التقنيوووة ،وعليوووه فإنوووه ال يوجووود تعريفووو
 :التالية التعريفات ومنها ، المعلوماتية

 

المسوووووميات  رفوووووي تعريوووووف الجريموووووة المعلوماتيوووووة ، يجوووووب ذ وووووقبووووول الخووووووض و 
 .المختلفة للجريمة المعلوماتية 
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( أن موووووون مسووووووميات الجريمووووووة 236،2013)جاسووووووم خووووووريب  خلووووووف يووووووذ ر  و
الجريمووووووة االلكترونيووووووة ،الجوووووورائم السوووووويبرانية ،الجوووووورائم الرقميووووووة  ؛المعلوماتيووووووة 

،الجوووووورائم التكنولوجيووووووة ،الجوووووورائم العووووووابرة للحوووووودود ،جوووووورائم الوووووودف  االلكترونووووووي 
،جووووورائم الحاسوووووب اآللوووووي ،جووووورائم الكمبيووووووتر ،جووووورائم التقنيوووووة العاليوووووة ،جووووورائم 

 لومووواتياالنترنوووت ،الجووورائم الناشوووئة عووون اسوووتخدام االنترنوووت ،جووورائم الظووو  المع
 ،جرائم الفيزا  ارت.

 

ذ ر  )صووووووووووووووريه تووووووووووووومووووووووووووا و موووووووووووون تعريوووووووووووووف الجريمووووووووووووة المعلوماتيوووووووووووووة 
( علووووووى أنهووووووا:"جرائم تمووووووس أنظمووووووة المعالجووووووة اآلليووووووة 253،2017وربابووووووة،ب

للمعطيوووووات والمحوووووددة فوووووي قوووووانون العقوبوووووات ،وأي جريموووووة آخووووورى ترتكوووووب أو 
يسووووووهل ارتكابهووووووا عوووووون طريووووووق منظومووووووة معلوماتيووووووة ،أو نظووووووام لالتصوووووواالت 

اآلليوووة للمعلوموووات وموووا يحتويوووه مووون االلكترونيوووة ،فهوووو يعتبووور نظوووام المعالجوووة 
 لجريمة وشرط القيام بها.ا لكل منمادية  م ونات  ير

 

"هوووووي  ووووول : علوووووى وجهوووووين وهموووووا(9،2017)مختاريوووووة بوزيووووودي  موووووا يعرفهوووووا 
سوووولو   يوووور قووووانوني موووون خووووالل اسووووتخدام األجهووووزة االلكترونيووووة يتووووي  فيهووووا 
الحصوووول علووووى فوائوووود ماديووووة أو معنويووووة مووو  تحميوووول الضووووحية خسووووارة مقابلووووة 
،و البوووًا موووا ي وووون الهووودف مووون هوووذ  الجووورائم هوووو القرصووونة مووون أجووول السووورقة 

،ومووووون ثوووووم ابتوووووزاز األشوووووخا  واتوووووالف المعلوموووووات الموجوووووودة فوووووي األجهوووووزة 
 ستخدام تل  المعلومات.با
أي جريمووووووة يم وووووون ارتكابهووووووا بواسووووووطة نظووووووام حاسوووووووبي أو شووووووب ة  "أوهووووووي-

أو داخووووول نظوووووام حاسووووووبي ،والجريموووووة تلووووو  تشووووومل مووووون الناحيوووووة  حاسووووووبية
 المبدئية جمي  الجرائم التي يم ن ارتكابها في بيئة إلكترونية.

 

تمووووس أو هي" وووول تصوووورف  يوووور مشوووورو  موووون أجوووول القيووووام بعمليووووات إلكترونيووووة 
   بأمن المعلوماتية والمواضي  التي تعالجها".

 ( 207،2015،أنور محمد صدقي)                                   
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تعرف على أنها:"هي  ل فعل أو امتنا  من شأنه االعتداء على األموال  ما 
المادية والمعنوية تكون ناتجًا بطريقة مباشرة أو  ير مباشرة عن تدخل تقنية 

 (32،2013)مدحت محمد عبد العزيز،                   المعلومات".
 

( بطووووريقتين همووووا: هي" وووول 98،2013)أشوووورف عبوووود العزيووووز بوسوووويف يعرفهووووا و
فعووول  يووور مشووورو  ي وووون العلوووم بالتكنولوجيوووا بقووودر  بيووور الزموووًا الرتكابوووه مووون 

 ناحية ،ومالحظة من ناحية أخرى.
أو  يووور مصووور  بوووه ، يتعلوووق أو هي" ووول سووولو   يووور مشووورو  و يووور أخالقوووي  -

 بالمعالجة اآللية للبيانات أو تنقلها.
 

 خصائ  الجريمة المعلوماتية: -ب
يختلفووووووون عوووووون مرتكبووووووي الجريمووووووة فووووووي ان مرتكبووووووي الجريمووووووة المعلوماتيووووووة 

صووووورتها التقليديوووووة ،وموووون الطبيعوووووي أن نجوووود نفوووووس االخووووتالف فوووووي األسوووووباب 
إلوووووى  يرهوووووا بمجموعوووووة مووووون  نسوووووبةارتكابهوووووا بال إلوووووىوالعوامووووول التوووووي تووووودف  

 (210،2018الخصائ  ومنها اآلتي:)المهدي حاتم،
 ية استخدامه.نقتف بو ضرورة وجود حاسب آلي معر -
 صعوبة اكتشاف الجريمة المعلوماتية. -
 اعتماد الجريمة المعلوماتية على الخدا  والذ اء في ارتكابها. -
 ميزة التباعد الجظرافي للجرائم المعلوماتية. -

 

( بعوووووووض خصوووووووائ  99،2013)أشووووووورف عبووووووود العزيوووووووز بوسووووووويف ويضووووووويف 
 الجرائم المعلوماتية وهي:

 جريمة عابرة للحدود. -
 صعوبة اثبات الجريمة المعلوماتية. -
عوووووودم االتفوووووواق علووووووى مفهوووووووم مشووووووتر  للجريمووووووة المعلوماتيووووووة ،أو تعريووووووف  -

 قانوني محدد لها.
 يشترط وقوعها أثناء المعالجة اآللية للبيانات. -
 االبال  عن وقو  الجريمة المعلوماتية. االحجام عن -
 جريمة مستحدثة ومرتبطة بالتقدم التكنولوجي. -
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وموووون خصووووائ  الجوووورائم المعلوماتيووووة التووووي تميزهووووا عوووون الجوووورائم المعلوماتيووووة 
 (207،2015التقليدية ما يلي :)سعاد الكمالي،

 هي جريمة ناعمة. -
المعلومووواتي تجعووول الجووواني فوووي هوووذ  الجريموووة يتمتووو  بقووودر  بيووور مووون الوووذ اء  -

 ي المعتاد.ممن الصعب تصنيفه بحسب التصنيف االجرا
 الجاني في الجريمة المعلوماتية هو متوافق م  المجتم . -
 

( أن مووووون خصوووووائ  13،2005)أيمووووون عبووووود الحفووووويظ عبووووود الحميووووود ويوووووذ ر 
أن الجووووووووواني أو المجووووووووورم المعلومووووووووواتي ال يشوووووووووعر  ؛ الجريموووووووووة المعلوماتيوووووووووة

مبوووا  وال يسوووتحقون العقووواب عليهوووا ، موووا يعتبووور  بالمسوووؤلية ويعتبرونهوووا شوووي 
المجوووورم المعلوموووواتي فووووي سووووماته موووون مجرمووووي ذوي الياقووووات البيضوووواء ،فضوووواًل 

 عن أنه ي ون على درجة عالية علميًا وثقافيًا.
 

( أن خصووووووائ  الجريمووووووة 1،2014)خديجووووووة يوسووووووف  محموووووود  مووووووا تشووووووير 
قاصوووووورة عوووووون المعلوماتيووووووة تتمثوووووول فووووووي أن النصووووووو  القانونيووووووة التشووووووريعية 

مالحقتهووووا وم افحتهووووا ، مووووا أن هووووذ  الجوووورائم ال تتوووور  أثوووورًا يعووووود إلووووى  شووووف 
مرتكبيهووووا ،وأجهووووزة العدالووووة الجنائيووووة  يوووور مؤهلووووة بشوووو ل  اموووول للقيووووام بوووودورها 
فوووي هوووذ  الجووورائم فضووواًل عووون أن المجووورم المعلومووواتي يتمتووو  بدرجوووة  بيووورة مووون 

لحداثووووة فنيووووة ليسووووت المهووووارة فووووي اسووووتخدام الحاسووووب اآللووووي ،وأخيوووورًا يحتوووواج 
 لدى المحققين في هذ  الجرائم.

 

 تصنيف الجرائم المعلوماتية: -جو
انطالقووووووًا موووووون تعوووووودد خصووووووائ  الجوووووورائم المعلوماتيووووووة ومسوووووومياته المختلفووووووة 

فووووال يثبووووت المجوووورم المعلوموووواتي علووووى شوووو ل ، ،تعووووددت تصوووونيفات تلوووو  الجوووورائم
واحووود مووون أشووو ال الجريموووة المعلوماتيوووة ،حتوووى أطلوووق علوووى  ووول شووو ل مووون هوووذ  

 ومن هذ  التصنيفات اآلتي:األش ال مصطل  جريمة مستقلة بذاتها 
 

( أن موووون أنوووووا  الجوووورائم المعلوماتيووووة 129،2017) بيصووووارفوووورج عبوووود  يووووذ ر 
،جريموووة المعلوموووات  يووور الصوووحيحة ؛جووورائم الظووو  المعلومووواتي ،جووورائم الكوووذب 

و يووووور الدقيقوووووة ،السووووورقة والقرصووووونة ،النصوووووب واالحتيوووووال ،االبتوووووزاز والتهديووووود 
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،التجوووووارة  يووووور المشوووووروعة ،التجسوووووس والتطفووووول ،السوووووخرية والظيبوووووة والنميموووووة 
،االعتوووووداء علوووووى الخصوصوووووية ،االبتوووووذال والموووووواد المبتذلوووووة والخليعوووووة ،الموووووواد 

تخريوووب واالهموووال المتعمووود و يووور المتعمووود المشوووجعة علوووى العنوووف والجريموووة ،ال
 اذدراء األديان.،

أن مووووون أنووووووا  الجووووورائم  (98،2019) جموووووال صوووووال  عبووووودالحليم موووووا يضووووويف 
المعلوماتيوووووة ؛ تحوووووريض الموووووراهقين علوووووى االنحوووووراف عبووووور شوووووب ات االنترنوووووت 
،اسوووووتخدام الحاسوووووب اآللوووووي فوووووي تهريوووووب الكتوووووب وخاصوووووة التوووووي تووووودعو إلوووووى 
االرهوووواب ،باالضووووافة إلووووى سوووورقة بوووورامج الكمبيوووووتر وتزييووووف العمووووالت الورقيووووة 

للنسوووواء ، مووووا باسوووتخدام الحواسووووب اآلليووووة ،مووو  نشوووور صووووور اباحيوووة وفاضووووحة 
ال نظفوووول جوووورائم تزويوووور بطاقووووات الوووودف  االلكترونووووي لتصوووول بووووذل  لسوووورقة أموووووال 

 البنو  ،وأخيرًا جريمة التحريض على العنف.
 

ومووووون أنووووووا  الجووووورائم المعلوماتيوووووة أيضوووووًا ؛جووووورائم االختوووووراق ،جووووورائم القرصووووونة 
،الجوووورائم الجنسووووية ،جريمووووة السووووب والقووووذف وتشووووويه السوووومعة ،جريمووووة انتحووووال 

 ،وأخيووووورًا جووووورائم االرهووووواب المتعوووووددة. ية ،جريموووووة التظريووووور واالسوووووتدراجالشخصووووو
 (209،2011)عياد الحلبي خالد،

 

( أن مووووووون تصووووووونيفات الجووووووورائم 2،2012)سوووووووعيد عووووووودنان خالووووووود ويضووووووويف 
وتسوووومى بجوووورائم االنترنووووت الشخصووووية : جوووورائم ضوووود األفووووراد اآلتوووويالمعلوماتيووووة 

سووورقة الهويوووة ،أو سووورقة االشوووترا  فوووي موقووو  شوووب ة االنترنوووت. والثووواني  :مثووول
منهووووا: هووووو جوووورائم ضوووود الملكيووووة ،وهووووو انتقووووال برمجيووووات ضووووارة متضوووومنة فووووي 
بعووووض البوووورامج التطبيقيووووة لتوووودمير األجهووووزة والبوووورامج المملو ووووة للشووووور ات ،أو 

الصوووونف الثالوووووث هوووووو:جرائم ضووووود الح وموووووة أموووووا  .األجهووووزة الح وميوووووة والبنوووووو 
والتووووووي ،مهاجمووووووة المواقوووووو  الرسوووووومية وأنظمووووووة الشووووووب ات الح وميووووووة  ؛وهووووووي

تسووووووتخدم تلوووووو  التطبيقووووووات علووووووى المسووووووتوى المحلووووووي والوووووودولي ؛ الهجمووووووات 
االرهابيووووة علووووى شووووب ة االنترنووووت ،وهووووي ترتكووووز علووووى توووودمير الخوووودمات والبنيووووة 
التحتيوووووة ومهاجموووووة شوووووب ات الكمبيووووووتر ،و البوووووًا موووووا ي وووووون هووووودفها سياسوووووي 

 بحت.
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 م افحة الجريمة المعلوماتية:طرق  -د
 وووان لزاموووًا علوووى القوووانون أن يتظيووور ويتطوووور مقابووول تطوووور الجريموووة وأدواتهوووا ، 
وذلووووو  لم افحوووووة تلووووو  الجووووورائم  ومنهوووووا الجريموووووة المعلوماتيوووووة ،والتوووووي ظهووووورت 
 نتيجوووة للتطوووور الرهيوووب الحوووادث فوووي الوسوووائل التكنولوجيوووة فوووي عصووورنا الحوووالي

 .ذا االطار ،ومن المحاوالت التشريعية في ه
ن بعووووض الوووودول تصوووودت لظوووواهرة الجوووورائم المعلوماتيووووة ،وذلوووو  باصوووودار بعووووض إ

 (51،2015)مدحت محمد عبد العزيز، القوانين ومنها:
يتعلوووووق  1978فوووووي فرنسوووووا توووووم اصووووودار قوووووانون فوووووي السوووووادس مووووون ينووووواير  -

 بالمعلوماتية والحرمات.
 2001 فوووي الواليووووات المتحوووودة األمري يووووة فوووي الثالووووث والعشوووورين موووون نوووووفمبر -

،و ووووووذل  فووووووي بريطانيووووووا والمجلووووووس األوروبووووووي ،وتجلووووووى ذلوووووو  فووووووي اتفاقيووووووة 
بودابسوووووت والمتعلقوووووة بم افحوووووة االجووووورام الكووووووني والمعلومووووواتي ، وقووووود وقعوووووت 

 مادة قانونية موزعة على أربعة أبواب. 48هذ  االتفاقية في 
 

مواجهووووووة اآلتوووووي: ( بضووووورورة 2009)الموووووؤتمر المظوووووواربي األول وقووووود أوصوووووى 
المعووووالم ،موووو  اعووووادة  المعلوماتيووووة فووووي ظوووول سياسووووة جنائيووووة واضووووحةالجوووورائم 

النظوووور فووووي قواعوووود القووووانون المتعلقووووة بووووالجرائم المعلوماتيووووة ،ووجووووود نصووووو  
قانونيوووة خاصوووة بهوووذا النوووو  مووون الجووورائم ،فضووواًل عووون تعزيوووز وتكثيوووف التعووواون 
االقليموووي والوووودولي فووووي مواجهووووة الجوووورائم المعلوماتيووووة ،اسووووتحداث مووووادة ب ليووووات 

قووووووانون تتعلووووووق بالقووووووانون المعلوموووووواتي ،أخيوووووورًا اعووووووداد جيوووووول موووووون األنظمووووووة ال
 على مواجهة الجرائم المعلوماتية.ًا القانونية قادر 

 

( إلووووى محوووواوالت بعووووض الوووودول 56،2006)أحموووود خليفووووة الملوووو   مووووا يشووووير 
العربيووووة فووووي مواجهووووت الجريمووووة المعلوماتيووووة ،فقوووود أصوووودرت المملكووووة العربيووووة 

العربيوووووة المتحووووودة ،وسووووولطنة عموووووان بعوووووض التشوووووريعات السوووووعودية ،واالموووووارات 
 القانونية ،أو تعديل بعض القوانين التي صدرت بالماضي.

 

 ت دراسوووووةقووووود أوصووووفووووي محاولووووة لمواجهوووووة وم افحووووة الجووووورائم المعلوماتيووووة ،و 
 ( بضرورة اآلتي:2015، وسيلة بوحية)



فاعلية وحدة مقترحة قائمة على التعلم الذاتي في التربية القانونية لتنمية الثقافة القانونية المرتبطة بالجرائم 
 فرج عبده فرج أحمد                                                 المعلوماتية لدى طالب المرحلة الثانوية

- 471 - 

 م 2021يناير  2اجلزء  1العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد 

 

االنتربووووول لمواجهووووة  التف يوووور فووووي انشوووواء شوووورطة جنائيووووة عربيووووة علووووى  وووورار -
 ا النو  من الجرائم.هذ

تووووووودريب القضووووووواة والمحققوووووووين علوووووووى تكنولوجيوووووووا المعلوموووووووات واالتصووووووواالت  -
 فووووي لمسوووواعدتهم علووووى تسووووهيل فهووووم مهووووامهم فووووي مجووووال البحووووث والتحقيووووق

 الجرائم المعلوماتية.
االعتووووووداد بوسووووووائل االثبووووووات الجنووووووائي الحديثووووووة وفووووووي مجووووووال الكشووووووف عوووووون  -

 .االلكترونيةالجرائم المعلوماتية ومرتكيبيها بالمستندات 
انشوووواء أقسووووام لألموووون المعلوموووواتي فووووي  ليووووات الحقوووووق والمعاهوووود التعليميووووة  -

 ،ومواكبة  ل التطورات الخاصة بهذا المجال.
زيووووووادة وعووووووي وثقافووووووة األفووووووراد والمؤسسووووووات الح وميووووووة ،واعوووووودادهم بالشوووووو ل  -

 األمثل للتصدي لهذ  الجرائم.
علووووى هووووذا النووووو   تطبيووووق الوسووووائل التكنولوجيووووة فووووي مراقبووووة ومتابعووووة العموووول -

 من التكنولوجيا.
 

 :ما يلي( بضرورة 2013)صقر يوسف وصي أ ما 
علوووووى الووووودول العربيوووووة توسوووووي  اختصاصوووووها القضوووووائي فوووووي مجوووووال الجووووورائم  -

المعلوماتيوووووة اسوووووتنادًا إلوووووى مبووووودأ الشخصوووووية ،وعووووودم اقتصوووووارها علوووووى مبووووودأ 
 االقليمية المعروف في النظم والقوانين الجنائية الداخلية.

ابووورام اتفاقيووووات عالميووووة وعربيوووة واقليميووووة لم افحووووة الجووورائم المعلوماتيووووة ،موووو   -
 توثيق هذ  االتفاقيات. 

 

 ضرورة:على ( 2015)وائل محمد عبد الرحمن  أكد ما 
االسوووووتمرار فوووووي عقووووود الموووووؤتمرات والنووووودوات وور  العمووووول بشوووووأن م افحوووووة -

 جرائم تقنية المعلومات.
رائم تقنيوووووة المعلوموووووات وطووووورق اجوووووراء دراسوووووات مسوووووحية مختصوووووة فوووووي بجووووو -

 م افحتها.
انشووووواء مر وووووز وطنوووووي متخصصوووووة للتوعيوووووة القانونيوووووة والتشوووووريعية بجووووورائم  -

 تقنية المعلومات.
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التعوووووووواون موووووووو  أفووووووووراد ومؤسسووووووووات المجتموووووووو  لم افحووووووووة جوووووووورائم تقنيووووووووة  -
 المعلومات.

 

أن مجلووووووس الوووووووزراء  (102،2017)محموووووود بوووووون أحموووووود بوووووون علووووووي ويووووووذ ر 
علوووووى  2017السوووووعودي وافوووووق فوووووي السوووووادس والعشووووورين مووووون شوووووهر موووووارس 

الجوووورائم المعلوماتيووووة المسووووتهدفة ، والعقوبووووات التووووي تقابوووول  وووول جريمووووة تحديوووود 
منهوووا ،مووو  فووورض نظوووامين للحووود مووون الوقوووو  فوووي تلووو  الجووورائم المعلوماتيوووة، مووو  

اء الهيئوووة بانشووو 2018اصووودار أمووور ملكوووي فوووي الثووواني عشووور مووون شوووهر فبرايووور 
والتوووي تهووودف إلوووى تعزيوووز حمايوووة الشوووب ات وأنظموووة ،الوطنيوووة لألمووون السووويبراني 

تقنيووووة المعلومووووات ،وأنظمووووة التقنيووووات التشووووظيلية موووون أجهووووزة وبرمجيووووات ،ومووووا 
 يانات.بتقدمه من خدمات وما تحويه من 

 

جمهوريوووة مصووور العربيوووة باصووودار قوووانون خوووا  بم افحوووة الجووورائم بوووه  قاموووت  موووا وأخيوووراً 
وقوووود صوووودر   20018من عوووام موووون شوووهر أكتوووووبر  المعلوماتيوووة  فووووي الثالوووث والعشوووورين 

 أربعوووة أبووووواب متضووومنة لووووو ،وتمثوووول هوووذا القوووانون فوووويهوووذا القوووانون بالجريوووودة الرسووومية 
         (7)ملحق      https://www.youm7.comمادة قانونية. 45

 اجراءات البحثثالثا : 
 

 لالجابة عن تساؤالت البحث الحالى تم اتبا  الخطوات التالية:
الثقافووووة القانونيووووة المرتبطووووة بووووالجرائم المعلوماتيووووة  مجوووواالت وأبعووووادأهووووم أوال: تحديوووود 

 .لمرحلة الثانويةا تنميتها لدى طالبالتي يجب 
األول موووون تسووواؤالت البحووووث الحوووالى والووووذى يووون  علووووى :مووووا  السوووؤال ولالجابوووة عوووون 

الثقافووووة القانونيووووة المرتبطووووة بووووالجرائم المعلوماتيووووة التووووي يجووووب  مجوووواالت وأبعووووادأهووووم 
 ولمرحلة الثانويةا تنميتها لدى طالب

  
الثقافوووة القانونيوووة المرتبطوووة بوووالجرائم  مجووواالت وأبعوووادبوووأهم قائموووة قوووام الباحوووث بإعوووداد 

  ، وجوووواء اعووووداد هووووذيجووووب تنميتهووووا لوووودى طووووالب المرحلووووة الثانويووووة التوووويالمعلوماتيووووة 
 للخطوات التالية : وفقاً القائمة 

 

 الهدف من القائمة : -أ
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التوووي يجوووب تنميتهوووا  الثقافوووة القانونيوووة مجووواالت وأبعوووادأهوووم هووودفت القائموووة إلوووى تحديووود 
 ، وقد تم اشتقاق القائمة من المصادر التالية: لدى طالب المرحلة الثانوية

 وتوصوووويات مراجعووووة الدراسووووات و البحوووووث السووووابقة ومووووا توصوووولت اليووووه موووون نتووووائج -1
 متعلقة بموضو  البحث.

اسووووتطال  آراء الخبووووراء و المتخصصووووين فووووي مجووووال تكنولوجيووووا التعلوووويم ، و مجووووال  -2
الثقافوووة القانونيوووة المرتبطوووة بوووالجرائم المعلوماتيوووة  مجووواالت وأبعوووادأهوووم حوووول  القوووانون 

 .طالب المرحلة الثانويةالتي يجب تنميتها لدى 
 مراجعة الكتب والمراج  المتعلقة بموضو  البحث. -3

 

 صيا ة محتوى القائمة : -ب
التووووي  ،لثقافووووة القانونيووووة ل مجوووواالت وأبعووووادتووووم صوووويا ة مفوووورادات القائمووووة فووووي شوووو ل 

القائمووووة علووووى ثالثووووة  حيووووث شووووملت، يجووووب تنميتهووووا لوووودى طووووالب المرحلووووة الثانويووووة
معووووووارف حووووووول الجريووووووائم  –مجوووووواالت رئيسووووووة هووووووي ؛مقدمووووووة عامووووووة فووووووي القووووووانون 

نووووودرج تحتهوووووا ،وتالتشوووووري  القوووووانوني لم افحوووووة الجووووورائم المعلوماتيوووووة  –المعلوماتيوووووة 
 –أربعوووة أبعوواد هوووي ؛ المعرفوووي ،  مووا شوووملت القائموووة علووى  خمسووة عشووور مجووااًل فرعيووواً 

 .اراتخاذ القر  –األخالقي  –المهاري 
 

 الصورة األولية للقائمة :  -ج
مجوووووال ( 20) ( مجووووواالت رئيسوووووة ،و5) شوووووملت القائموووووة فوووووي صوووووورتها األوليوووووة علوووووى

 .( أبعاد6فرعي ، ما شملت على )
 

 ضب  القائمة : -د
فوووي صوووورتها األوليوووة علوووى مجموعوووة مووون المح موووين مووون الخبوووراء  القائموووةتوووم عووورض 

(،و 1)ملحوووووق  القوووووانون و المتخصصوووووين فوووووي مجوووووالي تكنولوجيوووووا التعلووووويم ، ومجوووووال 
،  ذلوووو  البووووداء الوووورأي حووووول صوووويا تها علميووووًا ، وموووودى مناسووووبتها لخصووووائ  المرحلووووة

أسووفرت عمليوووة التح ووويم عووون  ، و قووود وموودى توافوووق  ووول بعوود مووو  المجوووال الووذي يقابلوووه 
وفوووق موووا جووواء بوووأراء الخبوووراء و المتخصصوووين  الوووبعض األخووور التعوووديلو ،حوووذف بعضوووها 

 ت القائمة الى صورتها النهائية . في ح مهم على القائمة حتى وصل
 

 الصورة النهائية للقائمة : -هو 
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بعوووود عوووورض القائمووووة فووووي صووووورتها األوليووووة علووووى المح مووووين فووووي مجووووال تكنولوجيووووا 
أربعوووة   وصووولت القائموووة الوووى وقووود، ، وتوووم التعوووديل وفوووق آرائهوووم مجوووال القوووانون التعلووويم ،

، و  انوووت نسوووبة  فرعوووي مجوووال( 15) تنووودرج تحتهوووا أبعووواد ،وثالثوووة مجووواالت رئيسوووة ،
 (2. )ملحق  %83,0االتفاق بين المح مين على القائمة 

الحاسوووب هوووذ  األبعووواد وتلووو  المجووواالت فوووي محتووووى منووواهج ثانيوووًا: تحديووود مووودى تووووافر 
 .للمرحلة الثانوية اآللي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 مووووا علوووى : ولالجابوووة عووون  السووووؤال الثوووانى موووون أسوووئلة البحوووث الحووووالى والوووذى يوووون 
الجرائم المعلوماتيوووووة الثقافوووووة القانونيوووووة  المرتبطوووووة بووووو مجووووواالت وأبعووووواد مووووودى تووووووافر

لووووودى طوووووالب  الحاسوووووب اآللوووووي وتكنولوجيوووووا المعلوموووووات واالتصووووواالتمنووووواهج محتووووووى ب
 والمرحلة الثانوية

الحاسووووب اآللووووي وتكنولوجيووووا منوووواهج   تووووب قووووام الباحووووث بإعووووداد أداة لتحليوووول محتوووووى 
الثقافووووة  مجوووواالت وأبعووووادقائمووووة فووووي ضوووووء القائمووووة النهائيووووة ل واالتصوووواالتالمعلومووووات 

 ، وفيما يلي عرض لخطوات تحليل المحتوى : القانونية
 الهدف من التحليل: -أ

الثقافووووة القانونيووووة  مجوووواالت وأبعووووادتحديوووود موووودى توووووافر  إلووووى هوووودف تحليوووول المحتوووووى 
للمرحلووووووة  واالتصوووووواالتالحاسووووووب اآللووووووي وتكنولوجيووووووا المعلومووووووات محتوووووووى منوووووواهج ب

التوووي  الثقافوووة القانونيوووة مجووواالت وأبعوووادفوووي ضووووء القائموووة النهائيوووة لقائموووة  الثانويوووة
 .تم التوصل اليها في أوالً 

 

 عينة التحليل: -ب
 الحاسووووب اآللووووي وتكنولوجيووووا المعلومووووات واالتصوووواالتتتمثوووول عينووووة التحليوووول فووووي  تووووب 

وشووووومل التحليووووول صوووووفحات ، األولللفصووووول الدراسوووووي   2019/2020للعوووووام الدراسوووووي 
وف الثالثووووة للمرحلووووة للصووووف الحاسووووب اآللووووي وتكنولوجيووووا المعلوموووات واالتصوووواالت  توووب

 .الثانوي  والثالث األول والثانيالثانوية :
 

 فئات التحليل: -ج
 الثقافوووة القانونيوووة  مجووواالت وأبعوووادتحوووددت فئوووات التحليووول الرئيسوووية للبحوووث الحوووالي فوووي 

( مجوووواالت رئيسووووة هووووي: مقدمووووة  عامووووة فووووي 3)والووووواردة فووووي أداة التحليوووول ، وعووووددها 
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القووووانون ،معووووارف حوووووول الجوووورائم المعلوماتيووووة ،التشوووووري  القووووانوني لم افحووووة الجووووورائم 
. اتخوووواذ القوووورار –األخالقووووي  –المهوووواري  –أبعوووواد وهووووي؛ المعرفووووي ( 4)المعلوماتيووووة ،و 

ال -لتنوووواول وتضووووم مسووووتويين )يتنوووواولوفئووووات التحليوووول الفرعيووووة وتتمثوووول فووووي موووودى ا
 يتناول(.

 

 ضب  أداة التحليل: -د
 تم ضب  أداة التحليل من جانبين هما:

 صدق األداة: -
علوووى مجموعوووة مووون المح موووين )ملحوووق فوووي صوووورتها األوليوووة توووم عووورض أداة التحليووول 

، وذلوووو  البووووداء الوووورأي حووووول ام انيووووة التحليوووول باسووووتخدام تلوووو  األداة ، وقوووود أشووووار  (1
 المح مون الى صالحية األداة للتحليل.

 ثبات أداة التحليل: -
 holistyتوووووم حسووووواب معامووووول الثبوووووات ألداة التحليووووول باسوووووتخدام معادلوووووة هولسوووووتي    

وعوووددهم اثنوووان التحليووول  عمليوووة علوووى المحللوووين لحسووواب النسوووبة المئويوووة لالتفووواق بوووين
                       (289، 2003،،ومحوووووووووووب الرافعوووووووووووي )مووووووووووواهر اسوووووووووووماعيل، والتوووووووووووي تووووووووووون  على

CR=2M/N1+N2                                                  
 حيث أن:
           CR .تعني معامل الثبات 
           M .تعني عدد الفئات المتفق عليها خالل مرتي التحليل 
            N1+N2 .تعني مجمو  عدد الفئات في مرتي التحليل 

وهوووي نسووووبة تشووووير الوووى ثبووووات أداة التحليوووول ،  ,820وقووود وصوووول نسوووبة االتفوووواق الووووى 
 .قابلة للتطبيقوبذل  أصبحت أداة التحليل 

 

 ضواب  التحليل: -هو 
 التزم الباحث خالل عملية التحليل بالضواب  التالية:     

 اطار فهم الباحث لفئات التحليل.تم التحليل في  -
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 بووووالجرائم المعلوماتيووووةالمرتبطووووة  الثقافووووة القانونيووووة  مجوووواالت وأبعووووادشوووومل التحليوووول  -
بموووا  للمرحلوووة الثانويوووة الحاسوووب اآللوووي وتكنولوجيوووا المعلوموووات واالتصووواالتفوووي  توووب 

 ، وتدريبات ، وتمارين.فيها من صور ورسوم وأش ال وجداول وأسئلة ، وأنشطة 
توووم تخصوووي  اسوووتمارة تحليووول  ووول  تووواب مووون الكتوووب عينوووة التحليووول لتسوووجيل تكووورار  -

موضوووووووو   الثقافوووووووة القانونيوووووووة  المرتبطوووووووة بوووووووالجرائم المعلوماتيوووووووة مجووووووواالت وأبعووووووواد
 (8)ملحق البحث.

فووووي التربيووووة القانونيووووة  القائمووووة علووووى الووووتعلم الووووذاتي الوحوووودة المقترحووووةثالثووووًا: اعووووداد 
 اآللووووووي وتكنولوجيووووووا المعلومووووووات واالتصوووووواالتالحاسووووووب الواجووووووب تضوووووومينها بمنوووووواهج 

لتنميووووووة الثقافووووووة القانونيووووووة المرتبطووووووة بووووووالجرائم المعلوماتيووووووة لوووووودى طووووووالب المرحلووووووة 
 .الثانوية

موووا ولالجابوووة عووون  السوووؤال الثالوووث مووون أسوووئلة البحوووث الحوووالى والوووذى يووون  علوووى : 
ب فووووووي التربيووووووة القانونيووووووة الواجووووووالقائمووووووة علووووووى الووووووتعلم الووووووذاتي الوحوووووودة المقترحووووووة 
لتنميووووووة  الحاسووووووب اآللووووووي وتكنولوجيووووووا المعلومووووووات واالتصوووووواالتتضوووووومينها بمنوووووواهج 

 الثقافة القانونية المرتبطة بالجرائم المعلوماتية لدى طالب المرحلة الثانويةو
 للخطوات التالية : وفقاً  لوحدة المقترحةاقام الباحث بإعداد 

 .طالب المرحلة الثانوية  دراسة األدبيات المرتبطة بموضو  البحث لدى  -1
الحاسوووووب اآللوووووي ارتبووووواط أهوووووداف الوحووووودة المقترحوووووة باألهوووووداف العاموووووة لمنووووواهج  -2

 .بالمرحلة الثانوية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
الثقافووووة  مجوووواالت وأبعووووادمووووا تووووم التوصوووول اليووووه فووووي الخطوووووة األولووووى فيمووووا يخوووو   -3

 . القانونية
 .الثانويةمرحلة طالب الاألخذ في االعتبار خصائ   -4
 .االجرائية للجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية األهداف شمول -5
الحاسووووب ابووووراز الجوووورائم المعلوماتيووووة و يفيووووة مواجهتهووووا والمرتبطووووة بالتعاموووول موووو   -6

 .والمناسبة لطالب المرحلة الثانوية اآللي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والتوووي علوووى شووو ل موديووووالت وعلوووى ضووووء هوووذا توووم اعوووداد وحووودة التربيوووة القانونيوووة  -7

 :تشمل على 
 وحدة المقترحة.لموديوالت الاالجرائية العامة و   األهداف -
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 لوحدة المقترحة.ا موديوالتمحتوى  -
 لموديوالت الوحدة المقترحة. التعليميةاألنشطة -
 .المقترحة.لموديوالت الوحدة مصادر التعلم المناسبة  -
 لموديوالت الوحدة المقترحة. لتقويم تعلم الطالب أساليب التقويم-

علووووووى ضووووووووء آراء  الوحوووووودة المقترحووووووةتعووووووديل بعوووووود ضووووووب  الوحوووووودة المقترحووووووة  -8
 ( 6)ملحقللتطبيق. ةقابل تالنهائية ، وأصبح االى صورتهت وصلالمح مين 

 

فوووي التربيوووة  القائموووة علوووى الوووتعلم الوووذاتي الوحووودة المقترحوووة فاعليوووةمووودى : تحديووود رابعوواً  
الحاسوووووووب اآللوووووووي وتكنولوجيوووووووا المعلوموووووووات القانونيوووووووة الواجوووووووب تضووووووومينها بمنووووووواهج 

لتنميووووة الثقافووووة القانونيووووة المرتبطووووة بووووالجرائم المعلوماتيووووة لوووودى طووووالب  واالتصوووواالت
 .المرحلة الثانوية
علووووى :مووووا البحووووث الحووووالى والووووذى يوووون   الرابوووو  موووون أسووووئلة لالسووووؤا ولالجابووووة عوووون 

فوووي التربيوووة القانونيوووة الواجوووب  القائموووة علوووى الوووتعلم الوووذاتي الوحووودة المقترحوووة فاعليوووة
لتنميووووووة  الحاسووووووب اآللووووووي وتكنولوجيووووووا المعلومووووووات واالتصوووووواالتتضوووووومينها بمنوووووواهج 

 و الثقافة القانونية المرتبطة بالجرائم المعلوماتية لدى طالب المرحلة الثانوية
 وفقا للخطوات التالية : الوحدة المقترحة فاعليةبقياس قام الباحث 

بنظووووووام التصووووووميم التجريبووووووي للبحووووووث : اختووووووار الباحووووووث التصووووووميم التجريبووووووي ار ياخت -
 موووو  تطبيووووق أدوات الدراسووووة قبليووووًا وبعووووديًا علووووى عينووووة البحووووث،  ة الواحوووودةالمجموعوووو

 .،ويتخلل ذل  تقديم المعالجة والتي تتمثل في الوحدة المقترحة
عينووووة عشوووووائية موووون طووووالب المرحلووووة الثانويووووة موووون  البحووووثالباحووووث عينووووة  اختووووار-

بمدرسوووة الرملوووة الثانويوووة المشوووتر ة التابعوووة الدارة بنهوووا التعليميوووة بمحافظوووة القليوبيوووة 
 الثانوي . األول( طالب من الصف 30، و بلا قوام عينة البحث )

 القانونيوووةالثقافوووة فوووي اختبوووار ثوووم قوووام الباحوووث باعوووداد أدوات البحوووث و المتمثلوووة فوووي  -
 .المرتبطة بالجرائم المعلوماتية لدى طالب المرحلة الثانوية

 

الثقافوووووة القانونيوووووة المرتبطوووووة بوووووالجرائم المعلوماتيوووووة لووووودى طوووووالب فوووووي اختبوووووار اعوووووداد 
 وفقًا للخطوات التالية:ختبار . وجاء اعداد االالمرحلة الثانوية

 الهدف من االختبار: -أ
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 الثقافة القانونية المرتبطة بالجرائم المعلوماتيةهدف االختبار الى قياس مدى تنمية    
 لدى طالب المرحلة الثانوية.

 صيا ة مفردات االختبار:-ب     
قام الباحث بصيا ة مفردات االختبار بنم  االختيار من متعدد، و بلا عدد مفرداته    

( مفردة ، وقد را  عند صيا ة المفردات و ضو  المطلوب ، و بساطة 30الى )
تي ال الثقافة القانونية مجاالت وأبعادالتعبير ، وسالمة الصيا ة اللظوية ، ومراعاة 

 وردت بالقائمة النهائية.
 تعليمات االختبار : -ج

وقد  ف ،را  الباحث عند  تابة تعليمات االختبار أن تكون واضحة على صفحة الظال   
تضمنت هذ  التعليمات البيانات الشخصية لعينة البحث ، وأن جمي  مفردات االختبار 
اجبارية ، م  تدوين االجابة في الم ان المخص  لها ، ويجب قراءة المفردة جيدًا قبل 
الشرو  في االجابة ، ويجب عدم وض  أكثر من عالمة أمام أكثر من اجابة حتى ال 

وال يبدأ الطالب باالجابة حتى يؤذن له ، وأن تتضمن التعليمات  تلظي درجة المفردة ،
 مثال توضيحي لكيفية االجابة عن أسئلة االختبار .

 تقدير درجات االختبار:  -د
قام الباحث بتقدير درجات االختبار بوض  درجتان لكل مفردة من مفردات    

العدد االجمالي لمفردات وبالتالي أصبحت الدرجة النهائية لالختبار تمثل ،االختبار
 ( درجة .60االختبار مضروبًا في درجتين لتصب  الدرجة النهائية لالختبار )

 

 الصورة األولية لالختبار : -هو
قام الباحث باعداد االختبار في صورته األولية ، حيث اشتمل االختبار على أسئلة    

ثة   توافر ثال ، ماألسئلةفق  لقلة نسبة التخمين لهذا النو  من االختيار من متعدد 
 بدائل لكل مفردة .

 ضب  االختبار : -و
 صدق االختبار:  -1

تم التأكد من صدق االختبار من خالل الوقوف على الصدق الوصفى )صدق    
المح مين( لالختبار، حيث تأكد الباحث من الصدق الوصفى لالختبار من خالل اآلتى 

: 
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على مجموعة من المح مين ، والمتخصصين بعد إعداد الباحث لالختبار،قام بعرضه 
. وذل  البداء الرأي حول مدى صالحية القانون مجال فى مجال تكنولوجيا التعليم ، و 

تطبيق االختبار من عدمه ، وقد تم عمل  ل التعديالت التي أشار اليها المح مين،  ما 
مون على المح  اتفق، وقد %85,0بلظت نسبة االتفاق بين المح مين على االختبار 

 (1)ملحق    لتطبيق.صالحية االختبارل
 ثبات االختبار :  -2

لى م  باقى أدوات البحث ع الثقافة القانونيةلحساب ثبات االختبار، تم تجريب اختبار 
عينة استطالعية من طالب المرحلة الثانوية ، بإدارة بنها التعليمية ،بمدرسة بن  

( فرد ، وتم التجريب مرتين 30القليوبية الوطني الثانوية بنين ببنها ، و ان قوام العينة)
االرتباط  ( يوماً ، ثم قام الباحث بحساب معامالت21على العينة المذ ورة بفاصل زمنى )

بين درجة التطبيقين الكلية باستخدام معادلة بيرسون ، وتم حساب ذل  بواسطة برنامج 
، ثم تم حساب قيمة ثبات االختبار والتى قد   spss20الرزم االحصائية الكمبيوترى 

( ، وتشير هذ  القيمة إلى أن درجة ثبات االختبار مقبولة ، وبالتالى 86,0بلظت )
 اًل للتطبيق على عينة البحث.أصب  االختبار قاب

 زمن االختبار: -س
من خالل التجربة االستطالعية آلدوات البحث تبين : أن زمن االختبار وفق حساب    

زمن االجابة على  ل مفردات االختبار م  زمن المراجعة لكل أفراد العينة االستطالعية 
يه على مفردات تم حسابه بحساب متوس  أقل زمن تم االستجابة ف ،( دقيقة45)
لى مقسومًا ع االختبارمجموعًا م  أطول زمن تم فيه االستجابه على مفردات  الختبارا

 .اثنين
 الصورة النهائية لالختبار : - 

بعد ضب  االختبار بجانبيه الصدق و الثبات ، و بعد عرضه على مجموعة من المح مين    
للتطبيق على عينة البحث، ووصل وعمل التعديالت التي أشاروا اليها، تبين أنه صال  

 (3( مفردة. )ملحق 30عدد مفرداته الى )
 

 نموذج تصحي  االختبار: -ل           
أعد الباحث نموذجًا لالجابة على مفردات االختبار ، وهذا النموذج يشمل  ل مفردات  -

 (4االختبار ، م  وض  أمام  ل مفردة االجابة الصحيحة المحتملة. )ملحق
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 األساسية للبحث:التجربة 
 الثقافة القانونية مجاالت وأبعادقائمة بعد اعداد أدوات البحث الحالي و المتمثلة في :  -
م  عمل ،، تم تطبيق تل  األدوات على عينة البحث قبليًا الثقافة القانونيةواختبار في ،

طبيق تعلمين المشار ين في تم  الم مقابالتتحضرية م  عينة البحث ، ما تم عقد  جلسات
عن طريق  تلموديوالوتعريفهم ب يفية السير في ا،عليهم  الطالبتوزي  دليل تم التجربة ،و 

 (5)ملحق .اللوحة المسارية
 

الجة المعتقديم تم ( يوماً من التطبيق القبلي ألداة البحث ،21و بعد فاصل زمني يقدر بو ) -
 .والمتمثلة في الوحدة المقترحة في التربية القانونية

 ةا،تم تطبيق أد طالب المرحلة الثانويةعلى عينة البحث من المعالجة  تطبيقوبعد  - 
 ًا .بعديذات العينة على  الثقافة القانونيةاختبار في  ؛لمتمثلة في االبحث الحالي و 

بعد التطبيق البعدي ألدوات البحث ، تم رصد البيانات التي توصل اليها البحث الحالي و -
 ،ومعالجتها احصائيًا .

 توصل اليها البحث الحالي.ال تم مناقشة وتفسير النتائج التيثم  -
 تقديم التوصيات والمقترحات.و أخيرًا  -

 (1جدول )
 

لدى طالب المرحلة الثانوية من حيث توزي  مفردات  الثقافة القانونيةجدول مواصفات اختبار 
 الثقافة القانونية مجاالت وأبعاداالختبار على 

األهمية 
 ةيالنسب

 أبعاد معرفي مهاري  أخالقي اتخاذ قرار اجمالي
 

 مجاالت

 م

30% 9 4 7 2-5-6 1-3-8-9 في  عامة مقدمة 
 القانون 

1 

26,6% 8 17 15-16 11-17 10-
12-14 

معارف حول 
الجرائم 

 المعلوماتية

2 

3 ,43% 13 18-
22-
23-27 

21-
28-
29-30 

20-
24-
25-26 

التشري   19
القانوني 
لم افحة 

3 
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الجريمة 
 المعلوماتية

100% 30=1
00% 

6=20% 7=23,
3% 

9=30% 8=26,6
% 

 اليوووووووووووووووووووواجم

 
 

 رابعا: عرض وتفسير نتائج البحث
 

فيمووا يلووي عوورض ألهووم النتووائج التووي تووم التوصوول اليهووا موون خووالل االجابووة عوون أسووئلة 
 البحث والتحقق من صحة فروضه:

 نتائج تحليل المحتوى: -أ
 

الحاسووووب اآللووووي وتكنولوجيووووا المعلومووووات  منوووواهج  تووووبأسووووفرت نتووووائج تحليوووول محتوووووى 
الفصوووووول الدراسووووووي  2020 /2019للعووووووام الدراسووووووي للمرحلووووووة الثانويووووووة  واالتصوووووواالت

 عن النتائج التالية: األول
 ( 2جدول ) 

ي ضوء فللمرحلة الثانوية  الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتنتائج تحليل محتوى  تب 
 أبعاد الثقافة الفانونية

الصووووووو
 ف

 األبعاد   
 

 الكتب
 

مهووووووووار  معرفي
 ي

المجموووووو  اتخاذ قرار أخالقي
  
 

الحاسووووووووب اآللووووووووي  1
وتكنولوجيووووووووووووووووووووووووووا 
المعلوموووووووووووووووووووووووووووات 
 واالتصوووووووووووووووووووووووواالت

 واالتصاالت

 0 0 0   0 

الحاسووووووووب اآللووووووووي  2
وتكنولوجيووووووووووووووووووووووووووا 
المعلوموووووووووووووووووووووووووووات 
 واالتصوووووووووووووووووووووووواالت

 واالتصاالت

 1 0 0   1 
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الحاسووووووووب اآللووووووووي  3
وتكنولوجيووووووووووووووووووووووووووا 
المعلوموووووووووووووووووووووووووووات 
 واالتصوووووووووووووووووووووووواالت

 واالتصاالت

 0 0 0   0 

 1   0  1  المجووووووووووووووووووووووووووووووومو 

 
 ( 3جدول ) 

ة للمرحل الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتنتائج تحليل محتوى  تب 
 الثانوية في ضوء مجاالت الثقافة الفانونية

 األبعاد    الصف
 

 الكتب
 

مقدموووة عاموووة 
 في القانون 

معووووارف حووووول 
الجووووووووووووووووووووووووورائم 

 المعلوماتية

التشوووووري  القوووووانوني 
لم افحوووووة الجريموووووة 

 المعلوماتية

 المجمو 
 

الحاسووووووووووووووووب اآللووووووووووووووووي  1
وتكنولوجيوووووا المعلوموووووات 

  واالتصاالت

 0 0 0 0   

الحاسووووووووووووووووب اآللووووووووووووووووي  2
وتكنولوجيوووووا المعلوموووووات 

  واالتصاالت

 0 1 0 1 

الحاسووووووووووب اآللووووووووووي  3
وتكنولوجيوووووووووووووووووووووووووووووا 
المعلومووووووووووووووووووووووووووووووات 

  واالتصاالت

 0 0 0 0 

 1 0 1 0  المجووووووووووووووووووووووووووووووومو 

 
 :هأن ( يتض 3، 2من الجدول )

واالتصوووواالت الحاسووووب اآللووووي وتكنولوجيووووا المعلومووووات يووووتم تقووووديم ثالثووووة منوووواهج فووووي  -
الصوووووف األول  طوووووالب علوووووى  ووووول مووووون اجباريوووووان هجووووواننللصوووووفوف الثالثوووووة منهوووووا ؛م

 .والثاني ،أما الصف الثالث في ون الحاسب اآللي نشاط اختياري للطالب



فاعلية وحدة مقترحة قائمة على التعلم الذاتي في التربية القانونية لتنمية الثقافة القانونية المرتبطة بالجرائم 
 فرج عبده فرج أحمد                                                 المعلوماتية لدى طالب المرحلة الثانوية

- 483 - 

 م 2021يناير  2اجلزء  1العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد 

 

 ووول مووونهج فوووي  ووول صوووف دراسوووي يتمثووول فوووي  تووواب لكووول فصووول دراسوووي تحوووت نفوووس  -
 .الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتالمسمى 

للصوووووف األول  واالتصووووواالت يتمثووووول مووووونهج الحاسوووووب اآللوووووي وتكتولوجيوووووا المعلوموووووات -
موضوووووو  دون تقسووووويمه لوحووووودات ،مووووو   12: الثوووووانوي فوووووي الفصووووولين الدراسووووويين فوووووي

صوووفحة ،أموووا مووونهج الصوووف  137تضووومنه ألنشوووطة تنفيذيوووة،  موووا يقووو  المووونهج فوووي 
ثموووواني  علووووى الثوووواني يتمثوووول فووووي الفصوووولين الدراسوووويين فووووي خمووووس وحوووودات تشووووتمل
ث فهووووو يتمثوووول موضوووووعات ،موووو  تضوووومنه ألنشووووطة تنفيذيووووة ،أمووووا موووونهج الصووووف الثالوووو

فووووي فصوووولين دراسوووويين ويتضوووومن عشوووورة موضوووووعات ،وال يشووووتمل علووووى وحوووودات ،وهووووذا 
المووونهج  يووور اجبووواري ،ولكنوووه عبوووارة عووون نشووواط اختيووواري مووون حوووق الطالوووب اختيوووار  

 . من عدمه
مهووواري  –معرفوووي  : يهووو ةرئيسووو أربعوووة أبعوووادجووواءت نتيجوووة تحليووول المحتووووى فوووي ظووول  -

أيضووووًا نتووووائج التحليوووول فووووي ثالثووووة مجوووواالت ،  مووووا تمثلووووت  اتخوووواذ قوووورار –أخالقووووي  –
 –معووووارف حووووول الجريمووووة المعلوماتيووووة  –رئيسووووة هووووي: مقدمووووة عامووووة فووووي القووووانون 
 .التشري  القانوني لم افحة الجرائم المعلوماتية

تمثوووول فووووي منوووواهج الثالثووووة صووووفوف ت الثقافووووة القانونيووووة  مجوووواالت وأبعووووادلالنسووووبة ب -
فقووو  فوووي البعووود المعرفوووي  والوووذي  المحتووووى للمرحلوووة الثانويوووة ،سوووواء فوووي األهوووداف أو 

،وذل  معوووارف حوووول الجريموووة المعلوماتيوووةوهوووو:  ثووواني مووورة واحووودة،ورد فوووي المجوووال ال
بعوووض المعوووارف والمصوووطلحات المرتبطوووة بالجريموووة المعلوماتيوووة ، وذلووو  فيموووا يخووو  

 .للصف الثاني الثانوي  الحاسب اآللي وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتب تاب 
الحاسوووووب اآللوووووي  توووووب مثووووول فوووووي تت لبووووواقي األبعووووواد والمجووووواالت لووووومنسوووووبة أموووووا بال -

للصووووفوف الثالثووووة ،سووووواء فووووي م ووووون المحتوووووى  وتكنولوجيووووا المعلومووووات واالتصوووواالت
 أو األهداف.

 

الحاسب اآللي وتكنولوجيا  مناهج  تب مناهج ومما سبق يالحظ من نتائج تحليل محتوى 
ية الثقافة القانونفي ضوء  للصفوف الثالثة بالمرحلة الثانوية المعلومات واالتصاالت

جرائم الالخاصة ب و التي سبق اعدادها الثقافة القانونية مجاالت وأبعادقائمة المرتبطة ب
لى تدني نسبة تضمين تل  إمعلوماتية مرتبطة بشب ة المعلومات الدولية االنترنت ؛ال

 بمحتوى هذ  الكتب. األبعاد والمجاالت
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 :الوحدة المقترحةعلية انتائج ف -ب
 :والذى ين  على أنه  البحثصحة فرض  قياسو 

يوجووود فووورق دال احصوووائيًا بوووين متوسوووطي درجوووات طوووالب مجموعة)عينوووة( البحوووث بوووين 
التطبيوووووووق القبلوووووووي والبعووووووودي فوووووووي اختبوووووووار الثقافوووووووة القانونيوووووووة المرتبطوووووووة بوووووووالجرائم 

 .0,05 المعلوماتية لصال  التطبيق البعدي عند مستوى داللة
 
 

والختبار صحة هذا الفرض قام الباحث بحساب المتوس  الحسابى ،واالنحراف المعيارى ، 
 حثعينة الب وقيمة )ت( لبيان داللة الفروق بين متوسطى درجات طالب المرحلة الثانوية

لبعدي في التطبيق القبلي وا المرتبطة بالجرائم المعلوماتية فى اختبار الثقافة القانونية
( يوض  المتوس  الحسابى،واالنحراف المعيارى ،وقيمة )ت( ، وحساب حجم 4) ،وجدول
 لطالب المرحلة الثانوية فى اختبار الثقافة القانونية. η 2التأثير

 (4جدول )
 اختبار الثقافة القانونيةلمجموعة البحث فى  η 2نتائج اختبار ت و حجم التأثير

 قبليًا و بعديًا لداللة الفروق 
 

الثقافة 
 المتوس  العدد القانونية

 االنحراف
 المعياري 

فرق 
 قيمة ت المتوس 

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

حجم 
التأثير 

2 η 
0.9 0.01 29 3.9 29.7 23.6 21.1 30 قبلياً 

 12.1 50.8 30 بعدياً  9
 
 
 
 
 
 
 

 يوض  حجم التأثير للوحدة المقترحة في تنمية الثقافة القانونية (1ش ل )       
 

 

نتائج اختبار صحة فرض البحث، حيث يوجد  (1،والش ل ) (4يتبين من الجدول )
( بين متوسطى درجات الطالب عينة البحث  0.01فرق دال إحصائيًا عند مستوى داللة )

 اختبار بعدى Хاختبار قبلى 

Eta Square = 0.99 

 %1الصدفة = 

 %96البرنامج = 
 



فاعلية وحدة مقترحة قائمة على التعلم الذاتي في التربية القانونية لتنمية الثقافة القانونية المرتبطة بالجرائم 
 فرج عبده فرج أحمد                                                 المعلوماتية لدى طالب المرحلة الثانوية

- 485 - 

 م 2021يناير  2اجلزء  1العدد  36جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس                      اجمللد 

 

صال  ل الختبار الثقافة القانونية المرتبطة بالجرائم المعلوماتيةفى التطبيق القبلى، والبعدى 
 التطبيق البعدى.

 

ام الباحث ق التربية القانونية(فى  ةالمقترح الوحدةولحساب حجم التأثير للمعالجة التجريبية )
يجاد قيمة مرب  إيتا   η 2( حيث إن: 3،ويتض  من الجدول ) η 2بإيجاد قيمة )ت( ، وا 

بطة المرت تنمية الثقافة القانونيةمن التظير الذى حدث فى  %99يعنى أن   ، وهذا 99%= 
 قترحةالوحدة الملدى الطالب عينة البحث يرج  إلى المتظير المستقل ) بالجرائم المعلوماتية

 فق  من هذا التظير يم ن تفسير  لعوامل الصدفة )العشوائية ( . %1 ( ،وأن
 

ة فووووي تنميووووة الثقافووووة القانونيووووة لوووودى الوحوووودة المقترحوووو فاعليووووةوللتأكوووود موووون 
البحوووووث ، توووووم حسووووواب نسوووووبة الكسوووووب المعووووودل لبليووووو  لووووودرجات  ةأفوووووراد عينووووو
 (.5 ما يوضحه الجدول) االختبارعلى  بعدياً /قبلياالمجموعة 

 (5جدول )
متوسطي درجات المجموعة التجريبية على اختبار الثقافة القانونية لدى طالب المرحلة الثانوية ونسبة 

 المعدلالكسب 
متوسووووووووو  الووووووووودرجات فوووووووووي 

 القبلي االختبار
متوسووووووووو  الووووووووودرجات 

 البعدي االختبارفي 
النهايووووووة العظمووووووى 

 نسبة الكسب المعدل لالختبار

1,12 8, 0 5 60 
 

81, 

 

-1تق  في المدى الذي حدد  بلي  ) (81,( أن نسبة الكسب المعدل)5يتض  من الجدو)
  ،وعلى ضوء هذ عينة البحثفي ضوء دراسة  الوحدة المقترحة فاعليةوهذا يدل على  ،(2

النتيجة ي ون قد تم قبول فرض البحث الحالى ,وتتفق هذ  النتيجة م  ما أشارت إليه بعض 
 (2005ودراسة )عاطف محمد،( ، 1995)حسام الين حسين، الدراسات مثل دراسة  ل من

(، ،ودراسة 2018،ايمان محمد عبدالوارث)، ودراسة  (  ,Zubok 2007)   ودراسة ،
 .(2019)وائل بن سيف، ، ودراسة( ،ودراسة 2011)محمد السيد ،

 

الوحوووودة  فاعليوووةتشووووير الوووى  تووويوال ،للبحووووث الحوووالية السوووابق ةوتفسووور النتيجووو
تنميووووة التربيووووة القانونيووووة علووووى فووووي القائمووووة علووووى الووووتعلم الووووذاتي المقترحووووة 
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المرحلووووووة طووووووالب لوووووودى  بووووووالجرائم المعلوماتيووووووةالمرتبطووووووة  الثقافووووووة القانونيووووووة
 على أن : الثانوية

 

  بصووووووفة ذاتية الطالب من  لعن طريق التواجد والمشووووووار ة الفعالة التعلم يتم  -
يعمل على ارتفا  نسوووبة التحصووويل لدى و وخاصوووة في األنشوووطة المطلوبة منهم 

 . ل وفق قدراته وام اناته الطالب
 ،حيث انها تمثل مرحلة المراهقة، طالب المرحلة الثانويةطبيعة وخصوووووووووائ   -

 .جديد ل ما هو  لىع حب االطال ل والتي تتميز بميلهم
الوحدة المقترحة مضمن بها العديد من األنشطة الفعالة م  استخدام موديوالت  -

 .التي تسهل عليهم عملية التحصيلمصادر التعلم المتنوعة بعض 
 .الوحدة المقترحةموديوالت  دراسةتظذية راجعة باستمرار عند  استخدام -
طريقة الموديوالت ،حيث تقسيم المحتوى لوحدات تعليمية صظيرة يتي  استخدام  -

 ، حيث يتم التحصيل بطريقة جزئية وينتهي بالفهم العام فرصة أكثر لعملية التعلم
 .للموضو 

اتيًا ذأسوواليب تقويم  ثيرة ومتعددة تعمل على تقييم الطالب لنفسووه تقييمًا وجود  -
 .للوقوف على نقاط القوة والضعف في عملية التحصيل

يقيم نفسه من خالله من حيث التقدم في عملية  اً حد االتقان يجعل للطالب سقف -
 .التعلم من عدمه

التقييمووات المختلفووة بووالوحوودة المقترحووة يقيس تحقق  وول األهووداف االجرائيووة  -
 دون ا فال ألحدهم. دة، وبتصنيفاتها المتعد الخاصة بالوحدة المقترحة

 .محتوى الوحدة لم يظفل أي من جوانب التعلم من معرفي أو مهاري أو وجداني -
والذي يؤدي للجريمة المعلوماتية  ،ورد بمحتوى الوحدة السووووووولو  أوالفعل الخطأ -

وما يقابل ذل  من ن  قانوني يجرم هذا ، م  تصووووووحي  هذا السوووووولو  أو المعتقد
 .الفعل  يرالقانوني

الوحدة المقترحة مزيلة بقائمة مراج  متخصووووووصووووووة في موضووووووو  الوحدة التي  -
 يستطي  أن يلجأ إليها الطالب عند الحاجة.

الموديوالت بها أهم االخالقيات والقيم المسوووووووووتخلصوووووووووة من تعلم الوحدة لجمي   -
 موضوعاتها.
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الموديوالت تتضووووووومن قاموس مصوووووووطلحات وآخر ترجمة للمصوووووووطلحات باللظة  -
للتسوووووووهيل على الطالب عملية البحث عن المعلومة حتى في مصوووووووادر االنجليزية 

 تعلم أجنبية.
توفير التابلت م  طالب الصووووووووف األول الثانوي م  توافر العديد من مصووووووووادر  -

محلية واالقليمية والدولية تجعل له فرصووووة  بيرة لتحصوووويل المعلومة بأكثر التعلم ال
 من طريقة وأسلوب.

رية المتعلم في اختيار مصوووووووودر التعلم المناسووووووووب له التعلم الذاتي قائم على ح -
،والتحر  بحرية وفق قدراته وام اناته داخل الموديوالت ،وعد االلتزم بوقت تدريس 

 الموديول مادام تخطى حد االتقان له...ألخ.
اشوووووووتملت موديوالت الوحدة المقترحة تلخي  لبعض المشووووووو الت التي تحدثها  -

 –ة والسووياسووي –واالقتصووادية  –والعلمية  -جتماعية الجرائم المعلوماتية منها ؛اال
 والبيئية....ألخ.

دة جو  ما تتضووووومن الموديوالت على مراجعة نهائية وتلخي  ألهم المعارف المو  -
 بموديوالت الوحدة المقترحة.

 خامسا: توصيات ومقرتحات البحث
 توصيات البحث:

 يوصى البحث بضرورة اآلتى :على ضوء النتائج السابقة 
بنووووواء مووووونهج فوووووي التربيوووووة القانونيوووووة بمراحووووول التعلووووويم المختلفوووووة تضووووومين  -

فيمووووووا يخوووووو  الجوووووورائم  بصووووووفة عامووووووة والمرحلووووووة الثانويووووووة بصووووووفة خاصووووووة
 .المعلوماتية

الحاسوووووووب اآللوووووووي وتكنولوجيوووووووا الجووووووورائم المعلوماتيوووووووة بمنووووووواهج تضووووووومين  -
بالمرحلوووووة الثانويوووووة وموووووا يووووورتب  بهوووووا مووووون ثقافوووووة  المعلوموووووات واالتصووووواالت

 .قانونية
توجيووووه نظوووور أوليوووواء األمووووور ألهميووووة التربيووووة القانونيووووة فووووي التعاموووول موووو   -

 . التكنولوجيا
نشوووووور المسووووووؤلين للثقافوووووووة القانونيووووووة بالوسووووووائل المختلفوووووووة بووووووين فئوووووووات  -

 .المجتم  والمرتبطة بالجرائم المعلوماتية
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علووووى  وتكنولوجيووووا المعلومووووات واالتصوووواالت الحاسووووب اآللوووويتوووودريب معلمووووي  -
،موووو  نشوووور الثقافووووة القانونيووووة المرتبطووووة  قووووانون م افحووووة الجوووورائم المعلوماتيووووة

 .بها
تعيوووووين خريجوووووي  ليوووووة الحقووووووق لنشووووور الثقافوووووة القانونيوووووة بوووووين العووووواملين  -

 .بالتربية والتعليم وطالبها في مراحل التعليم المختلفة 
،فيموووووا تقوووووديم مقووووورر فوووووي التربيوووووة القانونيوووووة بأقسوووووام تكنولوجيوووووا التعلووووويم  -

 .الحديثة يخ  التعامل م  التكنولوجيا
 .استحداث قسم ب ليات الحقوق مخت  في الجرائم المعلوماتية -

 

 مقرتحات البحث:
يقتووور  البحووووث الحوووالى بوووواجراء المزيوووود  ،علوووى ضوووووء نتوووائج وتوصوووويات البحوووث الحووووالي

 من البحوث و الدراسات المستقبلية التالية:
موووووونهج مقتوووووور  فووووووي التربيووووووة القانونيووووووة لوووووودى طووووووالب المرحلووووووة عليووووووة اف -

 . القضايا المعاصرة االبتدائية على ضوء
مقوووووووورر الكترونووووووووي فووووووووي الثقافووووووووة القانونيووووووووة موووووووورتب  بووووووووالجرائم ليووووووووة اعف -

ومهوووووارة اتخووووواذ القووووورار لووووودى طوووووالب  التكنولوجيوووووةالقووووويم المعلوماتيوووووة لتنميوووووة 
 .ب ليات التربية النوعية قسم تكنولوجيا التعليم

برنووووامج وسووووائ  متعووووددة فووووي الجوووورائم المعلوماتيووووة لتنميووووة الوووووعي فاعليووووة  -
التجاريوووة  الثانويوووة القوووانوني المووورتب  بالتجوووارة االلكترونيوووة لووودى طوووالب دبلووووم

 .المتقدمة
المشووو الت القانونيوووة لووودى معلموووي القوووانون أثووور برنوووامج تووودريبي علوووى حووول  -

 .بالمدارس الفنية التجارية
الخطوووووأ عنووووود  السووووولو ياتلتعوووووديل  فوووووي التربيوووووة القانونيوووووة برنوووووامج مقتووووور  -

التعامووووول مووووو  شوووووب ة المعلوموووووات الدوليوووووة لووووودى الطوووووالب المعلموووووين ب ليوووووات 
 .التربية
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 مراجع البحث
 أواًل: المراجوووو  العربيووووة :

 

معجووووم المصووووطلحات التربويووووة (:1990اللقوووواني ، علووووي الجموووول )أحموووود حسووووين  -
 عالم الكتب ، القاهرة.المعرفة في المناهج وطرق التدريس.

، دار الف وووور الجووووامعي، 2.طالجوووورائم المعلوماتيووووة(:2006) أحموووود خليفووووة الملوووو  -
 القاهرة.

(:"الموووووواد االباحيوووووة لألطفوووووال جريمووووووة 2013أشووووورف عبووووود العزيوووووز يوسووووويف ) -
،عووووين 20، العوووودد  5، المجلوووود لووووس العربووووي للطفولووووة والتنميووووةالمجمعلوماتيووووة".

 شمس، سبتمبر.
المووووؤتمر المظوووواربي (:"المعلومووووات والقووووانون".2009أكاديميووووة الدراسووووات العليووووا) -

 أكتوبر،طرابلس،ليبيا. 29من -28،في الفترة من األول
(:"اضووووووواءات وتوووووووأمالت فوووووووي قوووووووانون الجووووووورائم 2015أنوووووووور محمووووووود صووووووودقي) -

" 2014لسووووووونة  14الجديووووووود الصوووووووادر بالقوووووووانون رقوووووووم االلكترونيوووووووة النظوووووووري 
،مر ووووووز الدراسووووووات القانونيووووووة والقضووووووائية،وزارة المجلووووووة القانونيووووووة والقضووووووائية.

 العدل،قطر،يناير.
مقرر مقتر  في الثقافة القانونية قائم على (:2018ايمان محمد عبدالوارث) -

دى الطالبة المدونات االلكترونية لتنمية الوعي بالمسئولية المدنية المهنية ل
                   عبر الموق المعلمة شعبة جظرافيا.

http://www.pjas.journals.ekb.eg 
تنمية وعي معلم التعليم الثانوي بحقوقهم (: 2017ايمان يسن عبداللطيف) -

.)رسالة المدنيةالقانونية وواجباتهم المهنية في ضوء ممارسة مهامهم 
 ماجستير(، لية التربية،جامعة المنصورة.

االتجاهوووات الفنيوووة األمنيوووة لمواجهوووة (: 2005أيمووون عبووود الحفووويظ عبووود الحميووود) -
 . مطاب  الشرطة، القاهرة.الجرائم المعلوماتية

 . عبر موق الثقافة القانونية(:2012ب ر عبد الفتا  السرحان) -
http://www.massirra.jo/content 

http://www.pjas.journals.ekb.eg/
http://www.massirra.jo/content
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فاعليووووة برنووووامج تعلووووم ذاتووووي فووووي تنميووووة بعووووض (: 2006ثنوووواء أحموووود جمعووووه) -
، لية (رسووووالة ماجسووووتير).جوانووووب الثقافووووة القانونيووووة لوووودى طووووالب  ليووووة التربيووووة

 التربية،جامعة عين شمس.
مجلوووووة فوووووي الجووووورائم المعلوماتيوووووة" (:"التفتوووووي  2013جاسوووووم خوووووريب  خلوووووف ) -

،  ليووووووة القووووووانون، جامعووووووة 4،العوووووودد 41،المجلوووووود  الخلوووووويج العربووووووي العربووووووي
 البصيرة،العراق.

. دار النهضة عالنية جرائم االنترنت األخالقية(:2019جمال صال  عبدالحليم) -
 العربية، القاهرة.

(:الثقافة القانونية في المؤسسات التربوية 2018جمعية الحقوقين الكويتية ) -
 ، المؤتمر الثقافي األول ؛ نحو ثقافة قانونية تربويةودورها في المجتم  المدني. 

 ،الكويت.2018نوفمبر 
(:"الثقافوووة القانونيوووة لطوووالب المرحلوووة 1995حسوووام الووودين حسوووين عبووود الحميووود) -

ي السوووواب  للتعلوووويم الثووووانوي وتحووووديات القوووورن الحووووادي المووووؤتمر العلمووووالثانويووووة".
 ،الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس،القاهرة.والعشرين

دور الجامعووووووات األردنيووووووة فووووووي تعزيووووووز مفوووووواهيم (:2017حنووووووان علووووووي ناصوووووور) -
التربيووووة القانونيووووة وانع اسووووها علووووى العنووووف الجووووامعي موووون وجهووووة نظوووور الطلبووووة 

، ليووووووووة التربية،جامعووووووووة (لة د تورا رسووووووووا).وأسوووووووواتذة الدراسووووووووات االجتماعيووووووووة
 اليرمو ،األردن.

منوووووواهج العلوووووووم القانونيووووووة".المر ز الجووووووامعي (:2010حوبووووووة عبوووووود القووووووادر)- -
 ،معهوووووووووود العلوووووووووووم القانونيووووووووووة واالداريووووووووووة.عبر موقوووووووووو بووووووووووالوادي

ttps://sites.google.com/site/institutdroiteloued/confe
r . 

الجووورائم المعلوماتية؛دراسوووة طووورق اثبوووات (:2014خديجوووة يوسوووف محمووود نوووور ) -
، ليوووووة الشوووووريعة والقوووووانون ، جامعوووووة أم درموووووان  (رسوووووالة ماجسوووووتير). مقارنوووووة

 االسالمية،السودان.
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الموووووؤتمر األول للجووووورائم (:"حظووووور الجووووورائم المعلوماتيوووووة".2015سوووووعد الكموووووالي ) -
،جامعوووووووة االموووووووام محمووووووود المعلوماتيوووووووة ، ليوووووووة علووووووووم الحاسوووووووب والمعلوموووووووات

 السعودية ، نوفمبر.سعود،المملكة العربية 
. الجامعوووووووة حمايوووووووة المسوووووووتهل  االلكترونوووووووي(:2012سوووووووعيد عووووووودنان خالووووووود ) -

 الجديدة،األس ندرية.
.دار فرحة للنشر التربية القانونية للمعلمين(:2004سلمى فضل الصعيدي) -

 والتوزي ،القاهرة.
.  ليوووووة الحقووووووق الجريموووووة المرتكبوووووة عبووووور االنترنوووووت(:2013صوووووقر يوسوووووف ) -

 السياسية،جامعة مولود معمري،الجزائر.والعلوم 
(:"تنوووووووامي الجريموووووووة المعلوماتيوووووووة فوووووووي المجتمووووووو  2017صوووووووورية بوربابوووووووه) -

،مر وووووز البحوووووث وتطووووووير الموووووؤتمر الووووودولي المح م،الجريموووووة والمجتموووو العربووووي".
 ديسمبر،عمان. الموارد البشرية والناس،

ئم (:فاعليووووة برنووووامج فووووي التربيووووة القانونيووووة قووووا2005عوووواطف محموووود السووووعيد) -
مجلوووة الجمعيوووة  علوووى األنشوووطة المصووواحبة لمووونهج التووواريخ بتالمرحلوووة الثانويوووة.

 ،القاهرة.التربوية للدراسات االجتماعية
معهووود  لثقافوووة الحقوقيوووة فوووي المجتمووو .ا(:"2012عوووائض بووون سووولطان البقيموووي) -

،فبراير،الرياض،المملكووووووة 59،وزارة الخارجيووووووة، ،العوووووودد الدراسووووووات الدبلوماسووووووية
 ة. العربية السعودي

(:"التربيوووة القانونيوووة  مووودخل مووون موووداخل 2014عبووود المعطوووي رمضوووان األ وووى) -
مجلوووووة الجمعيوووووة التربويوووووة للدراسووووووات تطووووووير مووووونهج الدراسوووووات االجتماعيوووووة".

 ،فبراير، لية التربية.جامعة عين شمس.57،العدد االجتماعية
جامعة مجلة(:"دور التليفزيون في الثقافة القانونية".2013ات مفتا  معيوف)عرف -     

                ،السنة الثانية،ليبيا.  7،العدد الزيتون 
(:"هووول الثقافوووة القانونيوووة للموظوووف حصووون 2012عوووالء الووودين محموووود ابوووراهيم ) -

، المجلوووود اتحوووواد جمعيووووات التنميووووة االداريووووةأمووووان عنوووود االعتصووووام والتظوووواهرو". 
 :يناير،القاهرة.3،العدد  49
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 يمي قائم على المفاهيم القانونيةبرنامج تعلأثر (:2009)طوالبة علي ابراهيم حسن -
في تنمية الثقافة القانونية واتجاهات الطلبة نحوها لدى طلبة المرحلة األساسية 

 ، لية التربية،جامعة اليرمو ،األردن.(رسالة د تورا ).العليا لمبحث التربية الوطنية
 www.search.mandumah.comhttp//:عبر موق 

اجوووووراءات التحوووووري والتحقيقوووووات فوووووي الحاسووووووب (:2011عيووووواد الحلبوووووي خالووووود ) -
 . دار الثقافة للنشر والتوزي ، األردن.واالنترنت

(:"الثقافووووووة القانونيووووووة فووووووي موووووونهج الدراسووووووات 2008عيوووووود عبوووووودالظني الووووووديب) -
 األولالموووووووؤتمر العلموووووووي االجتماعيوووووووة بالمرحلوووووووة الثانوية؛دراسوووووووة تقويميوووووووة".

،تربيووووة المواطنووووة ومنوووواهج الدراسووووات االجتماعيبة،الجمعيووووة التربويووووة للدراسووووات 
 االجتماعية،يوليو،جامعة عين شمس،القاهرة.

التربيووووووووووة والثقافووووووووووة القانونيووووووووووة.مطاب  جامعووووووووووة (:2006 نيمووووووووووي مهنووووووووووى) -
 المنصورة،المنصورة.

.الم تبووووة الثقافووووة التكنولوجيووووة والمووووواطن العربووووي(:2017فوووورج عبوووود  بيصووووار) -
 العصرية،المنصورة.

(:" فاعلية توظيف موق  بن  المعرفة المصري في تنمية 2017) فرجفرج عبد   -
الوعي السياسي االلكتروني وعالقته بالمفاهيم التكنوسياسية لدى طالب المرحلة 

،الجزء 87،العددمجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفسالثانوية".
 الثاني،يوليو. 

(:الثقافة القانونية ودورها في تنمية 2014والعلوم السياسية) لية الحقوق  -
، جامعة زياد 2014ديسمبر  16- 15، في الفترة من .الملتقى الدوليالمجتم 

 عاشور، الجزائر.
(:"الثقافووووة القانونية؛دراسووووة فووووي قووووانون العقوبووووات 2013لبنووووى مخلوووود عطووووا ه) -

نوووووايف العربيوووووة للعلووووووم ،جامعوووووة المجلوووووة العربيوووووة للدراسوووووات األمنيوووووةاألردنوووووي".
 .57،العدد 29األمنية،الرياض،المجلد 

التقويم التربوي؛أسسه (:2003ماهر اسماعيل صبري،محب  امل الرافعي) -
 ،طبعة مزيدة ومنقحة،م تبة الرشد للنشر والتوزي ،الرياض.3.طواجراءاته

http://www.search.mandumah.com/
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المجلوووووة (:"المجتمووووو  وثقافوووووة القوووووانون". 2010مبوووووار  بووووون ناصووووور الهووووواجري ) -
،مر ووووووز الدراسووووووات القانونيووووووة والقضووووووائية ،وزارة العوووووودل القضووووووائيةالقانونيووووووة و 

 ،قطر.2،العدد4،السنة 
(:"واقوووو  الثقافووووة القانونيووووة فووووي منوووواهج المرحلووووة 2011محموووود السوووويد محموووود) -

،معهوووود ينوووواير ومسووووتقبل التعلوووويم فووووي مصوووور 25مووووؤتمر ثووووورة الثانويةالعامووووة".
 الدراسات التربوية ،جامعة القاهرة. 

(:"األمووووون السووووويبراني والجهوووووود الدوليوووووة 2017لوووووي)محمووووود بووووون أحمووووود بووووون ع -
لم افحووووووووووة الجوووووووووورائم عووووووووووابرة القارات".مجلووووووووووة األموووووووووون والحيوووووووووواة، المجلوووووووووود 

 ،جامعة المل  نايف العربية للعلوم األمنية،الرياض.427،العدد37
جووووورائم الحاسووووووب؛ما هيتها،موضووووووعها (:2018محمووووود حمووووواد مووووورهم الهيتوووووي ) -

ر المنووووواهج للنشووووور والتوزيووووو  ، .دا،أهوووووم صوووووورها والصوووووعوبات التوووووي تواجههوووووا
 عمان،األردن. 

أسس الثقافة القانونية وأهميتها لالنسان في عصر (:2008محيي محمد سعد) -
 . الم تب الجامعي الحديث ،االس ندرية.العولمة

أعمووووال الملتقووووى (:"مووووا هيووووة الجريمووووة االلكترونيووووة".2017مختاريووووة بوزيوووودي ) -
، مر وووووز فوووووي التشوووووري  الجزائوووووري الوطني،آليوووووات م افحوووووة الجووووورائم االلكترونيوووووة 

مووووارس،  29جيوووول البحووووث العلمي، ليووووة العلوووووم االقتصووووادية ،جامعووووة تلمسووووان،
 الجزائر.

الجووورائم المعلوماتيوووة الواقعوووة علوووى النظوووام (:2015مووودحت محمووود عبووود العزيوووز) -
 .مطاب  جامعة طنطا.المعلوماتي؛دراسة مقارنة

للثقافة القانونية للعام  البرنامج العربي(:2014المر ز العربي للوعي بالقانون) -
 .القاهرة.2014 -2013العلمي 

مجلووووووة المنووووووارة للدراسوووووووات (:"الوووووووعي القوووووووانوني".2016مصووووووطفى الفضووووووالي) -
 ،فبراير،المظرب.12،العدد القانونية واالدارية

مجلة المنارة للدراسات القانونية (:الوعي القانوني. 2016مصطفى الفضالي) -
 ،المظرب.12،عدد واالدارية
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(:مساهمة المجتم  المدني في نشر الثقافة القانونية في 2017عور)مصطفى بل -
، مارس 52،جامعة عمار ثليجي،األ واط،الجزائر، عدد  مجلة دراساتالجزائر.
2017. 

(:الثقافة القانونية لدى طالب الجامعات ؛ دراسة 2013منى محمد السيد الحرون) -
اسات عربية في التربية مجلة در تحليلية للتشريعات المنظمة للحياة الجامعية. 

 .2013،مايو 37،عدد 4،الجزء وعلم النفس
مجلووووووة االرشوووووواد (:"خصووووووائ  الجريمووووووة المعلوماتيووووووة".2018المهوووووودي حوووووواتم) -

 ،المظرب.3،العدد 2،المجلد القانوني
فاعليووووووة برنووووووامج مقتوووووور  فووووووي الدراسووووووات االجتماعيووووووة (:2009نجوووووواة عرفووووووة) -

المرحلوووووووووة  لتحقيوووووووووق بعوووووووووض أهوووووووووداف التربيوووووووووة القانونيوووووووووة لووووووووودى تالميوووووووووذ
 ، لية التربية بقنا،جامعة جنوب الوادي.(رسالة ماجستير).االبتدائية

فاعلية برنامج مقتر  لتدريس الثقافة (:2019وائل بن سيف بن سالم الهنائي) -
القانونية لدى طالب الصف العاشر من التعليم األساسي في محافظة الداخلية 

 االسالمية الماليزية..)رسالة د توراة(،جامعة العلوم بسلطنة عمان
(:"الجهووووود الدوليووووة فووووي م افحووووة الجووووورائم 2015وائوووول محموووود عبوووود الوووورحمن ) -

الموووووؤتمر الووووودولي األولوووووي لم افحوووووة المعلوماتيوووووة والصوووووعوبات التوووووي تواجههوووووا".
، ليوووووووة علووووووووم الحاسوووووووب والمعلومات،جامعوووووووة ICACCالجووووووورائم المعلوماتيوووووووة 

المملكوووووة العربيوووووة  االموووووام محمووووود بووووون سوووووعود االسوووووالمية،  نووووووفمبر الريووووواض ،
 السعودية.

وزارة الدولة لشؤن مجلس النواب بالتعاون م  المر ز العربي للوعي  -
المؤتمر العربي األول لتنمية ثقافة الوعي القانوني والوطني في (:2013بالقانون)

 ، بظداد ، جمهورية العراق. 2013مارس  11-10. الفترة من  الدول العربية في
عوبات التحقيووووووق واثبووووووات الجوووووورائم المعلوماتيووووووة (:"صوووووو2015وسوووووويلة بوحيووووووة ) -

قانونوووًا وقضوووواًء وأسوووواليب مواجهتهووووا موووو  عوووورض وتقوووودير تجووووارب بعووووض الوووودول 
الموووووؤتمر الووووودولي األولوووووي لم افحوووووة الجووووورائم المعلوماتيوووووة  العربيوووووة واألجنبيوووووة".

ICACC ليووووة علوووووم الحاسووووب والمعلومات،جامعووووة االمووووام محموووود بوووون سووووعود ،
 اض ، المملكة العربية السعودية.االسالمية،  نوفمبر الري
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