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درجة وعي طالب جامعة شقراء يف اململكة العربية السعودية ابملواطنة الرقمية ومقرتحاهتم
لتنمية الوعي هبا

 سلطان انصر سعود العريفي.د
أستاذ أصول الرتبية املشارك
كلية العلوم والدراسات اإلنسانية مبحافظة القويعية جامعة شقراء

:امللخص

.هدفت الدراسة احلالية إىل تعرف درجة وعي طالب جامعةة قة راء يف اململكةة العربيةة السةعودية املواطنةة الرمميةة وم رتحةاهم لتنميةة الةوعي ةا
 ولتح يق أهداف الدراسة مت إعداد اسةتبانة مة أربعةة حمةاور هةي وعةي الطةالب يف جمةاا ارتحةرتام وتك نةو مة،استخدمت الدراسة املنهج الوصفي
 أمةا اوةور الرابةع،) ف ةرات9(  وتكةو مة، ووعةي الطةالب يف جمةاا احلمايةة..) ف ةر11(  ووعي الطالب يف جماا التعليم وتكو م،) ف رات10(
) طالبةاو وطالبةةة مة طةةالب538(  وتكونةةت عينةةة الدراسةةة مة..) ف ةةر11( ف ةةد تنةةاوا تتةةورات الطةةالب لسةةبو تطةةوير املواطنةةة الرمميةةة وتكةةو مة
 وأظهةةرت النتةةا ج أ ت ةديرات أفةراد عينةةة الدراسةة لدرجةةة وعةةيهم،جامعةة قة راء اململكةة العربيةةة السةعودية مت اختيةارهم الطري ةةة الطب يةةة العيةوا ية
 وأظهرت النتا ج وجود. كما جاءت ت ديراهم للم رتحات لتنمية الوعي املواطنة الرممية عالية أيضاو.املواطنة الرممية كانت عالية يف مجيع اجملارتت
 يف حني مل تظهر النتا ج أية فروق.فروق دالة إحتا ياو يف ت ديرات افراد الدراسة لدرجة وعيهم حنو املواطنة الرممية تعزى ملتغري اجلنس لتاحل الذكور
 وأوصت الدراسة بعدد م التوصةيات أمههةا تعزيةز درجةة وعةي.يف درجة وعي الطالب املواطنة الرممية تعزى ملتغريي السنة الدراسية ونوع الكلية
.طالب جا معة ق راء جبميع أبعاد املواطنة الرممية م خالا ت دمي املزيد م التوعية م مبو اجلهات املختتة مبخاطر اإلنرتنت واجلرا م اإللكرتونية
.الكلمات املفتاحية الوعي؛ طالب؛ جامعة ق راء؛ املواطنة الرممية؛ م رتحات

The degree of awareness of Shaqra University students in the Kingdom of Saudi
Arabia about digital citizenship and their proposals to develop awareness of it
Dr. Sultan Nasser Saud Alarifi
Associate Professor of Fundamentals Education,
Faculty of Science and Human Studies Al-Quwaiyah Governorate, Shaqra University

Abstract:
The current study aimed at identifying the degree of awareness of Shaqra University students in the Kingdom of
Saudi Arabia about digital citizenship and their proposals to develop awareness of it. The study used the descriptive
approach, and to achieve the objectives of the study, a questionnaire was prepared consisting of four axes: Students
’awareness of respect and it consisted of (10) paragraphs. And awareness of students in the field of education and
consist of (11) paragraphs. And awareness of students in the field of protection, consisting of (9) paragraphs. The
fourth axis dealt with students' perceptions of ways to develop digital citizenship, and it consisted of (11)
paragraphs. The study sample consisted of (538) male and female students from Shaqra University in the Kingdom
of Saudi Arabia, who were chosen by the random stratified method. The results showed that the study subjects'
ratings of their degree of digital citizenship awareness were high in all domains. Estimates of proposals for
developing digital citizenship awareness are also high. The results showed that there were statistically significant
differences in the study individuals ’estimates of their awareness of digital citizenship due to the gender variable in
favor of males. While the results did not show any differences in the degree of students' awareness of digital
citizenship due to the variables of the school year and the type of college. The study recommended a number of
recommendations, the most important of which are: Enhancing the awareness of Shaqra University students about
all dimensions of digital citizenship by providing more awareness by the competent authorities on the dangers of
the Internet and cybercrime.
Keywords: awareness, students, Shaqra University, digital citizenship, proposals.
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د .سلطا انصر سعود العريفي درجة وعي طالب جامعة ق راء يف اململكة العربية السعودية املواطنة الرممية وم رتحاهم لتنمية الوعي ا.

مقدمة:

الرتبية عملية اجتماعية تعكس فكر اجملتمع وث افته وميمه اليت يعمو على غرسها يف نفوس أبنا ه ،وهي
وسيلة اجملتمع إلعداد مواطنيه ليكونوا إجيابيني مادري على فهم املتغريات ارتجتماعية والث افية والتكنولوجية
ومتطلبات العتر والتفاعو اإلجيايب معها وذلك م خالا اكسا م ال در .على انت اء وت بو الكثري م الوسا و
واألدوات اجلديد .ويف م دمتها التكنولوجيا احلديثة واستخدامها وتوظيفها التوظف املطلوب .أي عالمات الرتميم
وهكذا على كامو البحث
وتربز أمهية املواطنة هذه األايم م أجو احلفاظ على هوية الدوا وختوصياها يف ظو ما ييهده العامل م

صراعات وما يتهدد بلدانه م أخطار ،لذا أولت جو بلدا العامل على اختالف مستوايها احلضارية اهتماماو كبرياو
بتنمية املواطنة لدى أفرادها م خالا تربيته تربية وطنية تركز على تزويد املواط املعارف وال يم واملبادئ واملهارات
اليت يستطيع ا التفاعو مع العامل املعاصر دو أ يؤثر ذلك على هويته الوطنية (األمسري.)2015 ،
وتنطوي تنمية املواطنة على بعدي أساسيني مها البعد ارتجتماعي الذي يهتم التفاعو ارتجتماعي بني
أفراد اجملتمع ،والبعد السياسي الذي يهتم بتفاعو األفراد مع الدولة ومؤسساها املختلفة .ومد عرف (السيد،
 )2006املواطنة أبهنا حب الفرد لوطنه ،وإنتماؤه إليه ،والتزامه مبباد ه وميمه وموانينه ،والتفاىن ىف خدمته ،واليعور
مبيكالته واإلسهام اإلجياىب مع غريه ىف حلها.
كما عرف العبد ( )2009املواطنة أبهنا اجلانب السلوكى الظاهر ،واملمارسات احلية الىت تعكس ح وق
الفرد وواجباته جتاه جمتمعه ووطنه وإلتزامه مببادىء اجملتمع وميمه وموانينه واملياركة الفعالة ىف األنيطة واألعماا
الىت تستهدف رمى الوط واوافظة على مكتسباته .وتتضم املواطنة ثالثة مستوايت ر يسة ،هي املواطنة
املسئولة  Responsible Citizenshipاليت يتعلم م خالهلا الفرد ارتلتزام ب وانني اجملتمع وت اليده ،ويتعلم
حتمو مسئولية تترفاته وأفعاله ،واملواطنة التياركية اليت يتعلم م خالهلا الفرد األدوار ال يادية نتيجة مياركته يف
املياريع اخلدمية اجملتمع ،واملواطنة املوجهة اليت يتعلم م خالهلا الفرد كيفية إختاذ اإلجراءات الالزمة ملعاجلة
ميكالت اجملتمع والعمو على وضع حلوا جذرية له (.)Alazzi & Chiodo, 2010
ويضيف جوكم ( )Jochum, 2010قكالو آخر للمواطنة هو املواطنة الفاعلة اليت تتسم بتعدد أبعادها،
إذ تيمو عالمات التفاعو بني املواط والدولة ،وبني املواطنني بعضهم ببعض ،وهذا اليكو م املواطنة غالباو ما
يتجاوز التتور الفردي إىل التتور اجلماعي ،ويؤكد على دور اجلماعة يف بناء اجملتمع وتنميته ،كما أكد ريبيو
( )2013أ املواطنة الفاعلة تنطوي على املياركة السياسية يف احليا .العامة ،اإلضافة إىل املياركة يف نياطات
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اجملتمع وأعماله التطوعية .وبتفة عامة ،ييري هوبكنز ( )Hopkins, 2012أ كو أقكاا املواطنة تتطلب أ
يتمتع الفرد التدق واحرتام الذات واحرتام اآلخري واوافظة على مسعة وطنه واجنازاته الوطنية.
وإذا كانت املواطنة وف او ملا سبق تتخد أقكارتو وصوراو عديد ،.انطالماو واتفاماو مع طبيعة كو عتر
ومتغرياته ،فإنه يف ظو طبيعة ومتغريات العتر الرممي وظهور وانتيار التكنولوجيا اختذت املواطنه قكالو جديداو
وصوراو أخرى ،واختذت ح وق وواجبات وأقكاا تتفق وطبيعة احليا .ومطالب املواط يف العتر احلديث .حيث
ييهد العتر احلايل ثور .رم مية متالح ة ومتسارعة ،لذلك فإ وضع سياسات ضابطة تضم محاية املواط م
أخطار التكنولوجيا الرممية ،ويف الومت ذاته تساعد على ارتستفاد .ال توى م مميزاها اتت متثو ضرور .عترية
(املتري وقعث.)2018 ،
وتبعاو لذلك فإنه رت بد م تطوير البيئات التعليمية م أجو الرتبية على املواطنة الرممية ،م خالا متكني
الطالب م التعامو مع العامل الرممي وما أنتجه م أدوات ووسا ط تعليمية؛ إذ أصبح لثور .ارتتتارتت الرممية
احلديثة الدور األكرب يف التسهيو والتسريع يف عمليات الوصوا إىل متادر املعلومات واألخبار والتواصو مع
املسؤولني وصناع السياسات العامة نتيجة ملا حتمله هذه الثور .م إجيابيات إذا أحس استغالهلا بطري ة رقةيد،.
ويف امل ابو فإ التكنولوجيا الرممية عوامةب وخماطر إذا مل تستغو الطري ة الرقيد ،.وم ضم ما أفرزته
التكنولوجيا الرممية بعض املمارسات السلبية ومنها اجلرا م اإلالكرتونية اليت انتيةرت بني اليباب وأصبحت
هاجسا يؤرق العامل أضف إىل تلةك املمارسةات املخةدرات الرمميةة ،واإلرهةاب اإللكرتوين ،و غري ذلك م ممارسات
نتيجة لالستخدام غري الرقيد للرممية (.)Thompson, 2013
واستناداو ملا سبق ف د أصبح م األمهية يف ضوء املمارسات السلبية للتكنولوجيا الرممية اعتماد سياسة
وما ية وحتفيزية وتث يفية حبيث يتم محاية األفراد م األخطار الرممية ،وتعريف املواط حب ومه اليت جيب إ يتمتع ا
وهو يتعامو معها والواجبةات اليت رت بد أ يلتزم ا أثناء استخدامه (األمسري .)2015 ،فاملواطنة الرممية تعرب ع
معايري السلوك املرتبط استخدام التكنولوجيا ،ومد أقار األدب الرتبوي إىل أ املواطنة الرممية تضع معايري وما ية
ضد أخطار التكنولوجيا الرممية ،وحتدد سياسات ارتستخدام امل بوا هلا ،والتايل متك األفراد م احليا .أبما يف
العتر الرممي (ريبيو.)2013 ،
وم خالا ما سبق يرى الباحث أ املواطنة الرممية تعترب طوق النجا .للدوا واجملتمعات م خماطر
ارتجتياح الرممي الذي ميوج به العتر احلايل ،كوهنا تساعد على غرس مواعد التعامو السليم مع التكنولوجيا
الرممية دف ضما حت يق ارتستفاد .ال توى ويف الومت ذاته اوافظة على اجلانب ال يمي والسلوكي للمواطنني
يف تعامالهم الرممية.
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وتعد املواطنة الرممية هلا عالمة وطيد .التعليم ،ألهنا الوسيلة اليت تساعد الطالب واملعلم وويل األمر لفهةم
ما جيب فهمه م أجو ارتستخدام األمثو للتكنولوجيا ،فهي وسيلة إلعداد الطالب لالخنراط املياركة يف خدمة
وطنةه م خالا ارتستخدام األمثو هلا (الدهيا .)2016 ،
إ متطلح الرتبية على املواطنة الرممية يعين إعداد مواط رممي فعاا م خالا تربية تسهم فةي إكسةاب
الطالب مهارات رتستخدام الت نيات بيكو إجيايب ،إىل جانب إكسابه مهارات التفكري النامد للمحتوى الرممي،
ومهةارات اجتماعية أخالمية للتفاعو مع اآلخري  ،م خالا حتتينه بنسيج أخالمي متني حيميه م أخطار الت نية
(.)Coyle, 2015
وحبسب الباحث فإ املواطنة الرممية تعين تكوي سلوك إجيايب عند املواط يف كيفية استخدام املنتات
ارتلكرتونية ارتستخدام اإلجيايب واآلم  ،سعياو حنو عكس اليختية السعودية املتحضر ،.وإعالء اهلدف األمسى
وهو التكاتف اجملتمعي لدعم ال ياد .فيما تتخذه م مرارات ،فمفهوم املواطنة الرممية ات مسؤولية أخالمية
وجمتمعية لدعم جهود ومبادرات اململكة يف مسري .التنمية والتطوير.
ورت قك أ نير ث افة املواطنة الرممية يف اجملتمع م خالا الرتبية واملناهج التعليمية يف املدرسة واجلامعة
أصبح م أساسيات احليا .وضرور .ملحة جيب أ تتحوا إىل مياريع وبرامج تربوية التعاو مع مبادرات اجملتمةع
املدين واملؤسسات اإلعالمية حىت نتمك م محاية جمتمعاتنا م اآلاثر السلبية للتكنولوجيا وحتفيز ارتستفاد .املثلةى
منها للمسامهة يف بناء ارتمتتاد الرممي الوطين (.)Froehlich, 2016
ومد انلت هذه ال ضية اهتماماو دولياو ،وظهرت جهود عاملية وعربية تؤكد أمهية املواط الرممي الذي
يستطيع التعامو مع الفضاء الرممي بفاعلية وكفاء .وأما  .وم أمثلة ذلك وثي ة الرابطة األمريكية للتعليم العايل
اليت تناولت ح وق املواط اإللكرتوين ومسؤولياته ،كما أصدرت جمموعة العمو أبمريكا ت ريراو بعنوا سالمة
اليباب على اإلنرتنت ،والذي أوصى بضرور .تعزيز مبادىء املواطنة الرممية يف التعليم كأولوية وطنية .كما أكد
ميروع الكومنولث الرممي يف بريطانيا على وجوب اعتبار املواطنة الرممية جزء أصيو م العملية التعليمية .كما
أكد إعال املبادىء لل مة العاملية جملتمع املعلومات يف تونس ( )2015على األبعاد األخالمية جملتمع املعرفة.
ويف اململكة العربية السعودية اعتربت املواطنة الرممية مساراو م مسارات مبادر .توظيف تكنولوجيا
املعلومات واإلتتارتت لتطوير املدارس ،كذلك جهود مكتب الرتبية العريب يف جماا ترمجة بعض الكتاات
والدراسات الرا د .يف هذا اجملاا (الدهيا والفويهي .)2018 ،والرغم م انتيار استخدام اإلنرتنت واملياركة
يف تطبي اته فإ لعدم الوعي بكيفية اإلستخدام السليم آاثره السلبية يف الطالب ،وانطالماو م إمكانية وجود وعي
أو رت وع ي لدى الطالب حنو املواطنة الرممية فإ ت ييم الطالب م هذه الناحية أييت مبثابة اخلطو .األوىل إلعداد
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الربامج املناسبة لتوعيتهم وتنبيههم إىل وجود بعض املخاطر اليت ترتافق واملياركة يف جمتمع ارتنرتنت ( & Atif

.)Chou, 2018
ويتضح مما سبق أ املواطنة الرممية مفهوم يساعد املعلمني وأعضاء هيئة التدريس وماد .التكنولوجيا وأولياء
األمور لفهم ما جيب على الطالب أو م مستخدمي التكنولوجيا كيفية استخدام التكنولوجيا بيكو مناسب؛
حيث ا املواطنة الرممية ليست جمرد أدا .تعليمية ،بو هي وسيلة إلعداد الطالب مستخدمني التكنولوجيا م
أجو جمتمع تكنولوجي صحيح ،ومعاجلة ما نيهده م سوء استعماا التكنولوجيا م مبو الطالب.
مشكلة الدراسة:

تيكو املواطنة الرممية واحد .م املفاهيم اليت جيب تعليم وتدريب الطلبة بيأهنا؛ إذ توصف أبهنا واحد.
م املهارات الرتبوية املهمة يف العتر احلايل ،وتبعاو لذلك ف د ركز عدد م الدوا م بينها فلندا بلجيكا وكوراي
على املواطنة الرممية بوصفها مهار .مهمة جيب تعليمها وتدريب الطلبة عليها وتضمينها يف املناهج الدراسية.
ولك  ،هنالك عدد م املخاطر اليت ميك أ أتيت نتيجة رتستخدام الوسا و التكنولوجية عرب اإلنرتنت مثو
وسا و التواصو ارتجتماعي ،وهو األمر الذي حفز الباحثني على ارتهتمام ذا املوضوع ودراسته على صعيد أفراد
اجملتمع ككو والطلبة على وجه اخلتوص.
ويرى الباحث أ اجلانب األخالمي يعد مبثابة اجلانب األكثر أمهية يف سياق املواطنة الرممية وف ا للعديد
م الدراسات الساب ة ،وييري هذا اجلانب إىل ممارسة املواط للسلوك املسؤوا عند استخدامه لالننرنت
وتطبي اته .وضم هذا السياق ف د أكدت نتا ج العتييب ( )2018واليت تناولت أتثري قبكات التواصو
ارتجتماعي ومنها الفيس بوك على طلبة اجلامعات السعودية وجود جمموعة م السلبيات ليبكات التواصو
ارتجتماعي على طلبة اجلامعات السعودية منها أتثريه على ارترتباطات ارتجتماعية ارتسرية ،وارتستخدام املفرط
للمومع لساعات طويلة ،وأ معدا استخدام املسجلني للمومع كا مرتفعاو؛ حيث بينت النتا ج أ ( )%64منهم
يستخدم املومع م ساعة إىل ست ساعات يومياو .يف حني أكدت نتا ج دراسة املدين ( )2019أ ( )%49م
طلبة جامعة أم ال رى واملستخدمني ليبكات التواصو ارتجتماعي لديهم مستوى مرتفع م الوعي يف تيكيو
الرأي العام؛ وهذا يعين أتثري قبكات التواصو ارتجتماعي يف تيكيو ميم املواطنة لدى الطلبة اجلامعيني.
وبناءو على ذلك فإنه والرغم م أمهية استخدام اإلنرتنت وتتفح قبكات التواصو ارتجتماعي إرت أنه رت
جيب أ يرتك دو مرامبة وتوعية ،حيث أ مفهوم املواطنة الرممية ينطوي على عدد م السلوكات اليت حتتمو
درجات خمتلفة م املخاطر والنتا ج السلبية؛ وهلذا فإ غياب الوعي مبفهوم املواطنة الرممية ييكو حبد ذاته
ميكلة جيب التعامو معها عاجالو مبو أ تتفامم ويتبح حينها م التعب التوصو إىل حو مناسب للميكلة.
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ومما يدلو على احلاجة امللحة للمرامبة والتوعية ما يظهر عند بعض طلبة اجلامعات م السلوكات اليت تتنايف مع
ال يم والعادات اإلسالمية واجملتمعية ،ول د أظهرت نتا ج عدد م الدراسات وجود ضعف ومتور يف مواجهة
اجلامعات لتحدايت الت دم العلمي والتكنولوجي كما جاء يف نتا ج دراسة السليحات والفلوح والسرحا
( ،)2018وضعف ارتنيطة اليت ت دمها اجلامعات لتعزيز األم الفكري يف كافة جوانبه عند طلبتها كما يف
دراسة مهدي ( ،)2018كذلك أظهرت دراسة طوالبة ( )2017أ تداخو حدود ارتنتماءات الفكرية والث افية
مع ابعاد املواطنة أدى إىل تكوي قكو هالمي م املفاهيم واملمارسات اليت انعكست على احل وق والواجبات.
م هنا فكا رت بد م ضرور .ارتهتمام بطلبة اجلامعة خاصة أهنا مرحلة لنمو الفرد م مجيع نواحيه ،وتكوي
ارتجتاهات لديه يف ضوء ما يتل اه م رعاية وتعليم وتنيئة اجتماعية ،وانطالماو م أ للجامعة أدواراو عديد .أمهها
أ تكو موجهة ومرقد .وحامية لطلبتها م خماطر التكنولوجيا.
ونظراو لعمو الباحث كعضو هيئة تدريس جبامعة ق راء اململكة العربية السعودية وكذلك عمله كوكيو
لكلية العلوم والدراسات اإلنسانية ووكيال لكلية اجملتمع لفرت .طويلة وخربته البيئة الرتبوية والث افية والفكرية وطبيعة
نظام اجلامعة وختا ص اليرا ح املختلفة لطال ا؛ تبلورت فكر .هذا البحث واليت جاءت واولة التعرف على
وعي طالب جامعة ق راء اململكة العربية السعودية املواطنة الرممية وم رتحات تطويرها .وحتاوا الدراسة اإلجابة
ع األسئلة التالية
 .1ما درجة وعي طالب جامعة ق راء اململكة العربية السعودية املواطنة الرممية يف جماا ارتحرتام؟
 .2ما درجة وعي طالب جامعة ق راء اململكة العربية السعودية املواطنة الرممية يف جماا التعليم؟
 .3ما درجة وعي طالب جامعة ق راء اململكة العربية السعودية املواطنة الرممية يف جماا احلماية؟
 .4ما م رتحات طالب جامعة ق راء اململكة العربية السعودية لتنمية الوعي املواطنة الرممية؟
 .5هو هناك فروق دالة إحتا ياو يف استجاات طالب جامعة ق راء لدرجة وعيهم املواطنة الرممية تعزى
ملتغريات (اجلنس ،السنة الدراسية ،ونوع الكلية)؟
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية إىل معرفة درجة وعي طالب جامعة ق راء اململكة العربية السعودية املواطنة
الرممية  ،إضافة إىل معرفة م رتحاهم لتنمية الوعي املواطنة الرممية ،والتعرف إ كا هناك فروق دالة إحتا ياو يف
استجاات طالب جامعة ق راء لدرجة وعيهم املواطنة الرممية تعزى ملتغريات اجلنس ،السنة الدراسية ،ونوع
الكلية.
أمهية الدراسة:
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انعكست أمهية الدراسة فيما يلي:

 .1تكم األمهية النظرية للدراسة يف املتغريات اليت تناولتها ،حيث ميثو مفهوم املواطنة الرممية لدى اليباب
أولوية يف حياهم ألهنا حتمو يف طياها الكثري م املعاين اليت تعكس ارتست رار والراحة واألما .
 .2كما تنبع أمهية الدراسة م أمهية الفئة اليت تناولتها وهي طالب جامعة ق راء ودورهم الفاعو يف اجملتمع؛
ملا ميلكو م إمكانيات وطامات متكنهم م املياركة الفعالة واإلجيابية يف التنمية والتطوير.
 .3كما تنبع أمهية الدراسة كوهنا م الدراسات األوىل اليت تناولت متغريات جمتمعة يف حدود علم الباحث مما
يربز أمهيتها البحثية يف سد الن ص يف هذا اجملاا.
 .4أما م حيث األمهية التطبي ية ،فتكم أمهية الدراسة التطبي ية يف إمكانية ارتعتماد على النتا ج اليت مد
تسفر عنها ،يف ت دمي الربامج اهلادفة؛ وذلك م أجو بناء قختية رممية لدى اليباب السعودي
اجلامعي متوازنة تتسم التوافق النفسي وارتجتماعي والعاطفي ومادر .على التعامو مع مستجدات العتر
وتع يداته.
 .5وم املأمو أم يستفيد ال ا مو على املؤسسات التعليمية بيكو عام وجامعة ق راء حتديداو م نتا ج
الدراسة احلالية وتوعية الطلبة ومحايتهم م خماطر ارتنرتنت وقبكات التواصو ارتجتماعي.
 .6ت دمي تغذية راجعة رتدار .اجلامعات حوا املمارسات الرممية والوعي ا لدى طلبة اجلامعة م اجو حتديد
سبو معاجلتها.
 .7تبتري املهتمني مببادئ املواطنة الرممية يف بيئات التعلم اجلامعي املختلفة.
املصطلحات والتعريفات اإلجرائية:
الوعي :عرف أبو جادو ( )2010الوعي أبنه امتالك الفرد جلملة م املبادئ وال واعد وارتسرتاتيجيات
ذات التلة املواطنة الرممية ودورها يف تيكيو وتوجيه املمارسات التعليمية .وتعرف إجرا ياو مب دار تكوي فهم

لدى طالب جامعة ق راء حنو مؤقرات وضوابط املواطنة الرممية اليت مت مياسها م خالا األدا .املعد .ألغراض
هذه الدراسة.

املواطنة الرقمية :يعرفها بريدي ( )Preddy, 2018أبهنا مواعد التواصو املسؤوا واملناسب مع
التكنولوجيا .وتعرف إجرا ياو أبهنا منظومة م املؤقرات والضوابط اليت حتكم طالب جامعة ق راء خالا
استخدامهم للتكنولوجيا الرممية .ومت مياس مستوى درجة الوعي املواطنة الرممية م خالا استجابة طالب جامعة
ق راء لف رات ارتستبانة املعد .ألغراض هذه الدراسة.
حدود الدراسة وحمدداهتا:
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تتحدد نتا ج الدراسة وف او جملموعة م اوددات التالية

• احلدود البيرية امتترت الدراسة على طالب جامعة ق راء.
• احلدود املكانية امتتر تطبيق الدراسة على جامعة ق راء اململكة العربية السعودية
• احلدود الزمانية مت تطبيق الدراسة خالا الفتو الدراسي األوا م العام الدراسي .2020/2019
• احلدود املوضوعية التعرف على درجة وعي طالب جامعة ق راء اململكة العربية السعودية املواطنة
الرممية ،وم رتحاهم لتنمية الوعي املواطنة الرممية.
اإلطار النظري والدراسات السابقة:

يتناوا هذا اجلزء مراجعة لألدبيات النظرية املتعلق املواطنة الرممية .كما يتضم استعراضاو لعدد م
الدراسات الساب ة العربية واألجنبية ذات التلة.
أوالً :اإلطار النظري:

ينظر إىل املواطنة الرممية على أهنا جمموع ال واعد والضوابط واملعايري واألعراف واألفكار واملبادئ املتبعة يف
ارتستخدام األمثو وال ومي للتكنولوجيا ،واليت حيتاجها املواطنو صغارا وكبارا م أجو املسامهة يف رمي الوط ،
واملواطنة الرممية هي توجيه ومحاية ،توجيه حنو منافع الت نيات احلديثة ،ومحاية م أخطارها ،وهي أيضا التعامو
الذكي مع التكنولوجيا (طوالبة.)2017 ،
ويؤكد كرماش ( )2016ضم هذا السياق أ املواطنة الرممية إمنا هدف إىل إجياد الطريق التحيح لتوجيه
ومحاية مجيع املستخدمني ختوصا منهم األطفاا واملراه ني ،وذلك بتيجيع السلوكات املرغوبة وحماربة السلوكيات
املنبوذ .يف التعامالت الرممية ،م أجو مواط رممي حيب وطنه وجيتهد م أجو ت دمه.
وميك تعريف املواطنة الرممية كذلك أبهنا مواعد السلوك املعتمد .يف استخدامات التكنولوجيا املتعدد،.
مثو استخدامها م أجو التبادا اإللكرتوين للمعلومات ،واملياركة اإللكرتونية الكاملة ىف اجملتمع ،وقراء وبيع
البضا ع ع طريق اإلنرتنت .وتعرف أيضا أبهنا ال در .على املياركة ىف اجملتمع عرب قبكة اإلنرتنت ،كما أ
املواط الرممي هو املواط الذي يستخدم اإلنرتنت بيكو منتظم وفعاا (املتري وقعث.)2018 ،
حبسب الباحث فإ املواطنة الرممية هى تفاعو الفرد مع غريه استخدام األدوات واملتادر الرممية مثو
احلاسوب مبختلف أقكاله ،وكذلك قبكة املعلومات كوسيط لالتتاا مع األخري استخدام العديد م الوسا و
التكنولوجية.
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عالقة املواطنة الرقمية ابلتعليم:

إ مفهوم املواطنة الرممية له عالمة موية مبنظومة التعليم ،ألهنا الكفيلة مبساعد .املعلمني والرتبويني عموما
وأولياء األمور لفهم ما جيب على الطالب معرفته م أجو استخدام التكنولوجيا بيكو مناسب .فاملواطنة الرممية
هي أكثر م جمرد أدا .تعليمية ،بو هي وسيلة إلعداد الطالب لالخنراط الكامو يف اجملتمع واملياركة الفاعلة يف
خدمة متاحل الوط عموما ويف اجملاا الرممي ختوصا (طوالبة.)2017 ،
ورت قك أ نير ث افة املواطنة الرممية يف البيت بني أفراد األسر .ويف املدرسة واجلامعات بني الطالب
أصبح ضرور .ملحة ،جيب أ تتحوا إىل برامج ومياريع يف موازا .مع مبادرات اجملتمع املدين واملؤسسات
اإلعالمية ،حىت يتم التمك م تعزيز محاية اجملتمع م اآلاثر السلبية املتزايد .للتكنولوجيا مع تعزيز ارتستفاد.
املثلى منها للمسامهة يف تنمية جمتمع املعرفة وبناء ارتمتتاد الرممي الوطين (ريبيو.)2013 ،
ويرى الباحث أ اململكة العربية السعودية مد أدركت أمهية نير الث افة الرممية لدى الطلبة نتيجة للعالمة
احلتمية بني طالب اجلامعات واملواطنة الرممية لديهم ،وظهر ذلك يف رؤية (2030م) اليت كا م حماورها نتعلم
لنعمو نواصو ارتستثمار يف التعليم والتدريب وتزويد أبنا نا املعارف واملهارات الالزمة لوظا ف املست بو .والرتكيز
على أتهيو املدرسني وال يادات الرتبوية وتدريبهم وتطوير املناهج الدراسية ،تعزيز اجلهود يف مواءمة خمرجات
املنظومة التعليمية مع احتياجات سوق العمو ،والرتكيز على ارتبتكار يف الت نيات املتطور .ويف رايد .األعماا ،كما
جاء يف الرؤية الرتكيز على تدريب  500ألف موظف حكومي بيكو رممي ع بعد ،وأتهيلهم رممياو بيكو
مستمر لرفع إنتاجية املوظف وكفاءته إىل أعلى مستوى.
ويالحظ أ رؤية اململكة ( )2030مد اخذت ارتعتبار ارتحتاءات اخلاصة استخدام تطبي ات
ارتنرتنت وقبكات التواصو ارتجتماعي م مبو فئة اليباب وأتثري ذلك على درجة وعيهم ل يم املواطنة؛
فبحسب نتا ج املدين ( )2019فإ حجم استخدام قبكات التواصو ارتجتماعي يف داخو السعودية ،بلغ
( ،)%68ومعظم مستخدمي السوقياا ميداي م اليباب ،وإ مد .ارتستخدام اليومي هي ساعتا ومخسو
دمي ة .والنسبة ألكثر منتات التواصو ارتجتماعي استخداما كا الةيوتيوب بنسبة بلغت ( .)%73إضافة لذلك
ف د أكدت اهليئة العامة لإلحتاء وف او للمسح الذي أجرته يف اململكة للعام ( )2019أ ( )%98.5م اليباب
السعودي يستخدمو موامع التواصو ارتجتماعي بلغت نسبة الذكور منهم ( ،)%98,63ونسبة اإلانث
( ،)%98,22يف حني بلغت نسبة اليباب الذي أثَّرت قبكات التواصو ارتجتماعي على عالمتهم ارتجتماعية
( )%35,83بلغت نسبة الذكور منهم ( )%36,81ونسبة اإلانث (.)%34,80
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واستناداو ملا سبق فيتضح ا مفهوم املواطنة الرممية يرتبط ارتباطا وثي ا مبنظومة التعليم ،وكيف ميك
للمجتمع استخدام التكنولوجيا بطري ة صحيحة وفعالة ،م خالا مراعا .املعايري وال واعد والضوابط ،وعدم
استخدام التكنولوجيا ف ط كأدا .للرتفيه والتواصو .فهناك دور هام وحيوي ي ع على الدولة ،واملؤسسات التعليمية،
يتمثو يف ضرور .نير ث افة املواطنة الرممية يف اجملتمع ،م خالا تدريس مباد ه ومهاراته للطالب يف املدارس
واجلامعات ،ضم منهج متكامو للرتبية الرممية ،كما فعلت عدد م الدوا الكربى ،مثو الورتايت املتحد.
األمريكية وكندا وإجنلرتا واسرتاليا ،اإلضافة إىل إطالق احلمالت واملبادرات اجملتمعية لتوعية املواطنني يف وسا و
اإلعالم املر ية واملسموعة ووسا و التواصو ارتجتماعي وتنظيم ورش عمو وتدريبات متختتة للطالب يف
اجلامعات على مهارات املواطنة الرممية األساسية.
حماور املواطنة الرقمية وأبعادها:
أبعاد املواطنة الرممية وحماورها هي مجلة م اوددات والضوابط الث افية وارتجتماعية والتحية وال انونية
واألمنية ذات العالمة التكنولوجيا واليت توجه الفرد وتساعده على حتديد واختيار املعايري املناسبة لالستخدام املال م
امل بوا أخالمياو وأمنياو .ول د أقار ريبيو ( ،)2013واملسلماين والدسومي ( )2016إىل تسعة عناصر ضم
املفهوم األوسع للمواطنة الرممية وهي
 .1الوصوا الرممي Digital accessاملياركة اإللكرتونية الكاملة يف اجملتمع يلزم مستخدمو التكنولوجيا
ارتنتباه إىل تكافؤ الفرص أمام مجيع األفراد فيما يتعلق التكنولوجيا .والعمو حنو توفري احل وق الرممية
املتساوية ودعم الوصوا اإللكرتوين.
 .2التجار .الرممية Digital tradeبيع وقراء البضا ع إلكرتونيا رت بد أ يتفهم مستخدمو التكنولوجيا أ
ال سط األكرب م امتتاد السوق يتم عرب ال نوات التكنولوجية .وم هنا ت ع عمليات التبادا وامل ايضة
بتور .مانونية وميروعة يف نفس الومت ،لك رت بد أ يكو كو م البا ع وامليرتي على وعي ال ضااي
املتعل ة ذه العمليات.
 .3االتصاالت الرقمية :التبادل اإللكرتوين للمعلومات  :Digital communicationقهد ال ر
احلادي والعيري تنوعا ها ال يف وسا و ارتتتارتت أمثاا الربيد اإللكرتوين ،واهلواتف الن الة ،والرسا و
الفورية ،ول د غريت خيارات ارتتتارتت الرممية واسعة ارتنتيار كو قيء يف حيا .البير مل درهم على
إجراء اتتارتت دا مة ومباقر .مع أي فرد آخر.
 .4األمية الرقمية :عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا واستخدام أدواهتا Digital illiteracyيف الومت

الذي ح ت فيه مؤسسات التعليم إجنازا مع ورتو يف جماا انتيار التكنولوجيا ،إرت أنه ما زاا أمامها الكثري
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لل يام به .رت بد أ يتوجه الرتكيز بتفة متجدد .إىل نوعية التكنولوجيا الواجب امتنا ها وتعلمها والتدريب
عليها واألسلوب األمثو يف تيغيلها وارتستفاد .منها.
 .5اللياقة الرقمية :املعايري الرقمية للسلوك واإلجراءات  Digital fitnessغالبا ما يرى مستخدمو
التكنولوجيا هذا اجملاا بوصفه أكثر اإلقكاليات إحلاحا عند معاجلة أو تناوا "املواطنة الرممية" .كلنا
يتعرف على السلوك غري ال ومي عند رؤيته ،إرت أ مستخدمي التكنولوجيا رت يتعلمو "الليامة الرممية" مبو
استخدامها .كما أ كثريا م املستخدمني ييعرو الضيق عندما يتحدثو إىل آخري ع ممارستهم
لليامة الرممية .وغالبا ما يتم فرض بعض اللوا ح وال وانني على املستخدمني.
 .6القوانني الرقمية :املسئولية الرقمية على األعمال واألفعال  Digital Lawsيعاجل مطاع ال وانني
الرممية مسالة األخالميات املتبعة داخو جمتمع التكنولوجيا ،ويفضح ارتستخدام غري األخالمي نفسه يف
صور .السرمة و/أو اجلرمية الرممية .كما يُفتح ارتستخدام ال ومي ع نفسه عرب ارتلتزام ب وانني اجملتمع
الرممي ،ورت بد أ يعرف املستخدمو أ سرمة أو إهدار ممتلكات اآلخري  ،أو أعماهلم ،أو هويتهم عرب
اإلنرتنت يعد جرمية أمام ال انو .
 .7احلقوق واملسئوليات الرقمية :احلرايت اليت يتمتع هبا اجلميع يف العامل الرقمي Digital rights

 and responsibilitiesكما أ الدوا حتدد ما ملواطنيها م ح وق يف دساتريها ،كذلك توجد
حزمة م احل وق اليت يتمتع ا "املواط الرممي" ،حيث يتمتع املواط الرممي حب وق اخلتوصية ،وحرية
التعبري وغريها ،ورت بد م دراسة ومنامية احل وق الرممية األساسية حىت يتسىن فهمها على النحو
التحيح يف ظو العامل الرممي.

 .8الصحة والسالمة الرقمية :الصحة النفسية والبدنية يف عامل التكنولوجيا الرقمية Digital Health
 and Safetyتعد التحة البترية ،وأعراض اإلجهاد املتكرر واملمارسات السمعية م أهم ال ضااي
اليت جيب تناوهلا يف عامل التكنولوجيا احلديث ،واستثناء اجلوانب البدنية ،توجد امليكالت النفسية اليت
تنتير كالنار يف اهلييم يف اآلونة األخري ،.فال بد م توعية املستخدمني م املخاطر الكامنة يف
التكنولوجيا ،وتتضم "املواطنة الرممية" ث افة تعليم مستخدمي التكنولوجيا أساليب محاية أنفسهم عرب
التعليم والتدريب.
 .9األمن الرقمي (احلماية الذاتية) :إجراءات ضمان الوقاية واحلماية اإللكرتونيةDigital security
رت خيلو أي جمتمع م أفراد ميارسو سرمة ،أو تيويه أو حىت تعطيو اآلخري  ،ينطبق هذا متاما على
اجملتمع الرممي ،فال يكفي جمرد الث ة ببامي أعضاء اجملتمع الرممي لضما الوماية واحلماية واألما  ،ورت بد
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م اختاذ كافة التدابري الالزمة ذا اخلتوص ،فنح نضع األمفاا على أبواب بيوتنا ،وأجهز .اإلنذار يف
منازلنا لتوفري مستوى معني م احلماية ،ورت بد م تطبيق أمثلة مباقر .يف اجملتمع الرممي.
ومد ذهبت بعض األدبيات إىل ت سيم األبعاد أو العناصر التسعة للمواطنة الرممية إىل ثالثة جمارتت
أساسية هي ارتحرتام ويغطي أبعاد (الوصوا ،والليامة ،وال وانني الرممية) ،واجملاا الثاين وهو التث يف أو التعليم
ويغطي أبعاد (التجار ،.وارتتتارتت ،وحمو األمية الرممية) ،أما اجملاا الثالث فهو جماا احلماية ويغطي أبعاد
(احل وق واألم  ،والتحة والسالمة الرممية) .ول د استخدم الباحث هذا الت سيم ملناسبته رتغراض الدراسة.
اثنياً :الدراسات السابقة:

مام الباحث مبسح بعض الدراسات الساب ة ذات التلة حوا موضوع املواطنة الرممية لدى طالب
اجلامعات ،ولوحظ م خالا استعراض الدراسات الساب ة التنوع يف الدراسات الساب ة اليت تناولت املواطنة
الرممية يف العملية التعليمية .وفيما يلي عرض لتلك الدراسات متسلسلة م األحدث لألمدم.
هدفت دراسة مهدي ( )2018للكيف ع مستوايت الوعي املواطنة الرممية لدى مستخدمي قبكات
التواصو ارتجتماعي م طلبة جامعة األمتى وعالمته ببعض املتغريات ،وحت ي و ا ألهداف الدراسة استخدم
الباحث املنهج الوصفي ،ومد مام بتتميم م ياس الوعي املواطنة الرممية حبيث يتضم أربعة جمارتت ،هي :
األخالميات الرممية ،والث افة الرممية ،واحلماية النامد ،.واملياركة الفعلية اإلنرتنت ،مت تطبيق األدا .على عينة م
طلبة جامعة األمتى بغز .يف فلسطني و بلغ عددها ( )700طالب وطالبة ،توصلت الدراسة إىل النتا ج التالية
كا مستوى الوعي املواطنة الرممية عالياو يف مجيع جمارتت أدا .الدراسة .كما يوجد اختالف يف مستوى الوعي
مبؤقرات املواطنة الرممية يف بعض األبعاد لدى مستخدمي قبكات التواصو ارتجتماعي اختالف اليبكة
ارتجتماعية املستخدمة لتاحل قبكة الواتساب ،ونوع اجلنس لتاحل الذكور ،ومستوى املعرفة واملهار .يف اإلنرتنت
ويف مستوى ت بو التعامو مع اإلنرتنت لتاحل ذوي املعرفة واملستوى العايل.
وأجرى املصري وشعت ( )2018دراسة هدفت إىل التعرف على ت دير مستوى املواطنة الرممية عند عينة
م طلبة جامعة فلسطني م وجهة نظرهم .اتبعت الدراسة املنهج الوصفي .واسخدمت استبانة مكونة م ()36
ف ر .ومت توزيعها على عينة بلغت ( )300طالب .وبينت النتا ج أ مستوى املواطنة الرممية عند طلبة جامعة
فلسطني كا متوسطاو .ومل تظهر النتا ج فروماو يف الت ديرات تعزى ملتغري اجلنس ونوع الكلية.

وهدفت دراسة الصمادي ( )2017إىل معرفة تتورات طلبة جامعة ال تيم حنو املواطنة الرممية ،اتبعت
الدراسة املنهج الوصفي حيث مامت الباحثة بتطبيق أدا .الدراسة املكونة م ( )33ف ر .على عينة مكونة
م ) (374طالب وطالبة عيوا يا .وأظهرت نتا ج الدراسة اآليت أ التتورات حنو املواطنة الرممية جاءت
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بدرجة متوسطة يف مجيع جمارتت أدا .الدراسة .كما بينت النتا ج عدم وجود فروق دالة إحتا ياو بني متوسطات
استجابة أفراد الدراسة تعزى ملتغريات اجلنس ونوع الكلية.

وأجرى نور الدين ( )Nordin, 2017دراسة هدفت إىل استطالع ممارسة الطالب للمواطنة الرممية،
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي وذلك م خالا بناء استبانه مكونة م مخسة معايري ،مت تطبي ها على )(391
طالب وطالبة يف اجلامعات املاليزية .وأظهرت نتا ج الدراسة أ درجة ممارسة املواطنة الرممية لدى الطالب اجلامعة
جاءت بدرجة متوسطة .كما بينت النتا ج عدم وجود فروق دالة إحتا ياو بني متوسطات استجابة أفراد الدراسة
تعزى ملتغريات اجلنس والعمر واملستوى الدراسي.
وهدفت دراسة طوالبة ( )2017التعرف إىل درجة تضمني مفاهيم املواطنة الرممية يف كتب الرتبية الوطنية
واملدنية ،وإملام معلمي تلك الكتب ا .ومد أتلفت عينة الدراسة م ) (43معلماو م معلمي الرتبية الوطنية
واملدنية يف مديرية متبة إربد مت اختيارهم الطري ة ال تدية ،وم مجيع كتب الرتبية الوطنية واملدنية .اعتمد
الباحث امل ابالت وحتليو اوتوى يف مجع بياانت الدراسة اليت أقارت نتا جها إىل خلو مجيع كتب الرتبية الوطنية
واملدنية م استخدام متطلح املواطنة الرممية ،وخلوها م أي تكرار ا ) (63مفهوماو .يف حني تضمنت )(56
مفهوماو؛ ورد ) (36مفهوماو منها يف كتاب الرتبية الوطنية واملدنية للتف الثام وحده ،كما كا عدد تكرارات
( )33مفهوماو منها ) (3مرات على األكثر .بينما أظهرت نتا ج الدراسة أ بعض مفاهيم حموري الوصوا الرممي
وحمو األمية الرممية وردت بيكو كبري يف مجيع كتب الرتبية الوطنية واملدنية ،وأ مخسة حماور م أصو تسعة مل
ترد أي م مفاهيمها إرت يف كتاب الرتبية الوطنية والوطنية للتف الثام .كما أقارت النتا ج إىل تدين معرفة
معلمي الرتبية الوطنية واملدنية بيكو كبري مبحاور ومفاهيم املواطنة الرممية.
وهدفت دراسة شقورة ( )2017التعرف إىل درجة ممارسة معلمي املرحلة الثانوية لدورهم يف تعزيز املواطنة
الرممية ملواجهة ظاهر .التلوث الث ايف لدى الطالب ،وسبو تفعيله م وجهة نظر الطالب ،ولتح يق أهداف
الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي واملنهج البنا ي ،ارتعتماد على ارتستبانة ،حيث تيكلت
م ثالثة جمارتت كانت كالتايل تعزيز ارتحرتام يف استخدام الت نيات الرممية وتعزيز التعليم يف استخدام الت نيات
الرممية وتعزيز احلماية يف استخدام الت نيات الرممية .وبلغت عينة الدراسة ( )380طالباو وطالبة مت اختيارهم بطري ة
عيوا ية طب ية .وأقارت النتا ج إىل أ درجة ت دير عينة الدراسة لدور معلمي املرحلة الثانوية يف تعزيز املواطنة
الرممية ملواجهة ظاهر .التلوث الث ايف لديهم كانت كبري ..كما كانت ت ديرات العينة لسبو تفعيو املواطنة الرممية
كبري ،.ورت توجد فروق دالة إحتا يا بني متوسطات ت ديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة معلمي املرحلة الثانوية
مبحافظات غز .لدورهم يف تعزيز املواطنة الرممية ملواجهة ظاهر .التلوث الث ايف لدى الطالب تعزى للتف واجلنس.
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وأجرت هوالند سورث ( )Holland Sworth, 2016دراسة هدفت إىل ت ييم املواطنة الرممية يف

مراحو التعليم العام ،ومتكني املعلمني م مساعد .الطالب يف كيفية استخدام املواطنة الرممية التاحلة ،اتبعت
الدراسة املنهج النوعي ومد مشلت الدراسة مجيع اخلرباء واألطراف املعنية مبجاا املواطنة الرممية يف الورتايت املتحد.
األمريكية ،حيث طرح ) (10أسئلة تدور حوا املواطنة الرممية م خالا املومع اإللكرتوين ب تد اإلجابة ع إذا
ما كا املعلمو واإلداريو يف موامعهم ميلكو الوعي الكايف حوا كو ما يتعلق املواطنة الرممية .ول د استجاب
ألدا .الدراسة ( )88فرداو .ومد أقارت النتا ج إىل أ ( )%49م اخلرباء يعت دو أب املعلمني ميلكو الوعي
الالزم حوا املواطنة الرممية ،والذي يؤهلهم لل يام مبتطلبات املهنة بيكو جيد ،وأ ( )%8يعت د أبهنم مدركو
متاماو هلذه ال ضية ،وما يراف ها م سلبيات وإجيابيات ،وأ ( )%35منهم يعت د أب املعلمني رت ميلكو الوعي
الكايف مبا خيص املواطنة الرممية ،وأ ( )%7منهم أكد أبنه رت ميتلك الوعي الكايف حوا املواطنة الرممية .وبينت
الدراسة أ اإلداريني واملسؤولني أكثر وعياو م املعلمني ،وأ عدد اإلداريني املهتمني بفوا د وخماطر املواطنة الرممية
يفوق عدد املعلمني املهتمني اجملاا نفسه ،حيث أقار ( )%55منهم إىل أ اإلداريني ميلكو الوعي الالزم مبا
يتعلق املواطنة الرممية.
وأجرى جونز وميتشل ( )Jones & Mitchell, 2016دراسة دف تعريف ومياس املواطنة

الرممية بني اليباب .واستخدمت الدراسة ارتستبانة جلمع البياانت م عينة تكونت م (( 979فردا ضم الفئة
العمرية ( )17-11سنة م طلبة املدارس يف الورتايت املتحد ..وتوصلت الدراسة إىل تعريف املواطنة الرممية أبهنا
مزيج م السلوك اورتم الطيب يف التعامو مع اآلخري وممارسة األنيطة املدنية ،مثو تيارك املهارات ومساعد.
اليباب اآلخري  .كما بينت نتا ج الدراسة ارتفاع درجة ارتحرتام الرممي واحلماية الرممية يف أثناء استخدام
الوسا و التكنولوجية ،وارتفاع درجة املياركة الرممية لليباب ،واخنفاض درجة تعرض اليباب املياركني يف اجملتمع
الرممي لآلاثر السلبية مثو ارتخرتاق الرممي للختوصية.
وأجرى الزهراين ( )Al Zahrani, 2016دراسة دف تعرف العوامو املؤثر .يف املياركة يف جمتمع
اإلنرتنت م وجهة نظر طلبة الكليات واجلامعات .اتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،ومت تتميم استبانة
مكونة م ( )36ف ر .وجرى تطبي ها على عينة مكونة م ( )174طالب وطالبة م جامعة امللك عبد العزيز
مبدينة جد .يف السعودية ،وم أهم النتا ج اليت توصلت إليها الدراسة أ الطلبة ميتلكو مستوى جيدا م حيث
املياركة يف جمتمع اإلنرتنت ،ووجود فروق ذات درتلة إحتا ية ملتغري معدا استخدام التكنولوجيا ،وجاءت لتاحل
ارتستخدام اليومي ،وملتغري معدا استخدام التكنولوجيا وجاءت لتاحل الطلبة الذي حتلوا على دورات تدريبية.
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وأجرى سيمسك وسيمسك ( )Simsek & Simsek, 2014دراسة هدفت بيا مهارات املواطنة

الرممية اجلديد .يف تركيا ،ومناميتها مياساو املمارسات احلالية للمواطنة الرممية ،اتبعت الدراسة املنهج الوصفي م
خالا إعداد استبانة مكونة م ( )44ف ر .مت توزيعها على عينة بلغت ( )139معلماو ومعلمة .حيث أقارت
النتا ج إىل وجود عالمة بني املهارات التكنولوجية احلديثة ومفهوم املواطنة الرممية ودورها يف تطبيق مفهوم
الدمي راطية الرممية ،وأقارت إىل التدفق احلايل للمعلومات وزايد .اوتوى العلمي يف قىت اجملارتت م خالا
التكنولوجيا اجلديد .تتناسب مع متطلبات وممارسات املواطنة التاحلة ،رت سيما يف ظو حاجة الناس ملعلومات
موثومة وذات متدامية؛ م أجو مساعدهم يف اختاذ مرارات انبعة م مناعة ذاتية ،وأتثري املهارات اجلديد.
املرتبطة املواطنة الرممية بعد .عوامو ،وهي املياركة عرب اإلنرتنت ،وح وق املواط  ،وال درات التكنولوجية،
واإلنرتنت ،وقبكات التواصو ارتجتماعي ،وال يم واملبادئ ،وظهور ما يعرف اهلوية الرممية.
وهدفت دراسة امسان وأوزمل ( )Isman & Ozlem, 2014إىل تطوير م ياس لت ييم املواطنة
الرممية .اتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ،وتكو جمتمع الدراسة م ( )4395طالباو وطالبة م طلبة
البكالوريوس يف كلية الرتبية يف احدى اجلامعات الرتكية املسجلني ،واعتمدت الدراسة على األدب النظري يف
تكوي جمموعة م العوامو املستخدمة يف مياس املواطنة الرممية ،توصلت الدراسة إىل إمكانية مياس املواطنة الرممية
استخدام تسعة عوامو األمية الرممية ،وال انو الرممي ،والواجبات واملسؤوليات الرممية ،وارتتتارتت الرممية،
واألم الرممي ،والتجار .الرممية ،والوصوا الرممي ،وال واعد الرممية.
التعقيب على الدراسات السابقة:
يتبني للباحث م خالا استعراض الدراسات الساب ة ،وم خالا است راء بعض املناهج املستخدمة يف
هذه الدراسات وبعض أهدافها ونتا جها ما يلي فيما يتعلق املنهج املستخدم فتتفق هذه الدراسة مع معظم
الدراسات الساب ة يف استخدام املنهج الوصفي كما يف دراسة كرماش ( )2016ودراسة املتري وقعث
( .)2018واستهدفت بعض الدراسات الكيف ع مستوايت الوعي املواطنة الرممية لدى مستخدمي قبكات
التواصو ارتجتماعي م طلبة جامعة األمتى وعالمته ببعض املتغريات كما يف دراسة مهدي ( ،)2018يف حني
تناولت دراسة التمادي ( )2017معرفة تتورات طلبة جامعة ال تيم حنو املواطنة الرممية .وتناولت دراسة
هورتندسورث ( )HollandSworth, 2016ت ييم املواطنة الرممية يف مراحو التعليم العام ،ومتكني املعلمني
م مساعد .الطالب يف كيفية استخدام املواطنة الرممية التاحلة .يف حني تناولت دراسة طوالبة ( )2017تضمني
مفاهيم املواطنة الرممية يف كتب الرتبية الوطنية واملدنية ،وإملام معلمي تلك الكتب ا .وتتيابه هذه الدراسة مع
بعض الدراسات اليت درست املواطنة الرممية ،إرت أ هذه الدراسة تتميز ع الدراسات الساب ة بدراسة درجة وعي
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طالب جامعة ق راء املواطنة الرممية م وجهة نظرهم وم رتحات تطويرها ،ومت استخدام ارتستبانة يف مجع
البياانت.
أمهية الدراسات السابقة ابلنسبة للدراسة احلالية:
ساعدت الدراسات الساب ة الباحث يف وضع تتور قامو مليكلة الدراسة وموضوعها املواطنة الرممية م
حيث املفهوم وامليزات واخلتا ص وغريها ،واستفاد الباحث م الدراسات الساب ة يف توجيه الدراسة احلالية
والتعرف على أمهية اخلتا ص املنهجية والطرق الالزمة لدراسة هذا املوضوع.
الطريقة واالجراءات:

يتضم هذا اجلزء وصفاو خمتتراو جملتمع الدراسة وعينتها وأدا .الدراسة املستخدمة وصدق األدا .وثباها
وإجراءات بنا ها ،واملعاجلات اإلحتا ية اليت استخدمت يف حتليو البياانت.
منهجية الدراسة:
اتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ملناسبته ألغراض الدراسة.
جمتمع الدراسة
تكو جمتمع الدراسة م مجيع طالب جامعة ق راء اململكة العربية السعودية البالغ عددهم ()28947
طالباو وطالبة منتظمني الدراسة يف مجيع فروع جامعة ق راء ،وذلك حسب عماد .ال بوا والتسجيو.

عينة الدراسة
مت حتديد حجم العينة املمثلة جملتمع الدراسة يف ضوء املعادرتت اإلحتا ية اودد .للحد األدىن املناسب
حلجم العينة اليت متثو جمتمع الدراسة ،وم اجلداوا اإلحتا ية فإ العينة املناسبة حلجم اجملتمع البالغ عدده
( )28947طالباو وطالبة رت ت و ع ( )501مفرد .حسب مدخو رابطة الرتبية األمريكية (التياد.)1999 ،
وللحتوا على العينة املطلوبة مت توزيع أكرب عدد ممك م ارتستباانت حيث مام الباحث بتوزيع ( )550استبانة
ورمية ،متك م استعاد )487( .استبانة ،ومت استبعاد ( )4استباانت لعدم اكتماا ارتستجاات عليها ،ليتبح
عدد ارتستباانت ارتمجايل الورمية التاحلة للتحليو ( )483استبانة ،ونظراو لرغبة الباحث يف اخلروج بنتا ج ختدم
موضوع الدراسة ،ف د مام الباحث بتوزيع ارتستبانة الكرتونياو ايضاو م خالا ارتستعانة مبومع
( )www.google.comومد بلغ عدد الردود ارتلكرتونية ( )54استجابة ،ومت استبعاد ( )3استجاات
لعدم اكتماهلا وصالحيتها للتحليو ،ليتبح العدد ارتمجايل لردود ارتلكرتونية التاحلة للتحليو ( )51استبانة،
والتايل مت اعتبار العينة مكونة م ( )538طالباو وطالبة بنسبة مئوية بلغت ( )%2م جمتمع الدراسة.
خصائص عينة الدراسة
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توزيع عينة الدراسة وفق متغري اجلنس:

جدول ( )1توزيع عينة الدراسة وفق متغري اجلنس

اجلنس

العدد

النسبة

ذكر

341

%63

أنثى

197

%37

اجملموع الكلي

538

%100

ويتضح م جدوا ( )1اآليت بلغ عدد الطالب الذكور ( )341طالباو بنسبة مئوية بلغت ( ،)%63بينما
بلغ عدد الطالبات ارتانث ( )197طالبة بنسبة مئوية بلغت ( .)%37وتعد هذه النسب منط ية حبكم أعداد
الطلبة يف جامعة ق راء.
توزيع عينة الدراسة وفق متغري السنة الدراسية:

جدول ( )2توزيع عينة الدراسة وفق السنة الدراسية

املستوى الدراسي

العدد

النسبة

سنة أول

151

%28

سنة اثنية

102

%19

سنة اثلثة

168

%31

سنة رابعة

117

%22

اجملموع

538

%100

ويتضح م جدوا ( )2اآليت بلغ عدد طالب السنة األوىل ( )151بنسبة مئوية بلغت ( ،)%28بينما
بلغ عدد أفراد السنة الثانية ( )102بنسبة مئوية بلغت ( .)%19وبلغ عدد طالب السنة الثالثة ( )168بنسبة
مئوية بلغت ( ،)%31يف حني بلغ عدد طالب السنة الرابعة ( )117بنسبة مئوية بلغت ( .)%22وتعكس هذه
النتيجة تنوع املستوى الدراسي رتفراد الدراسة وت اربه ،مما يعين حتديداو أكثر دمة وموضوعية لدرجة وعي الطالب
املواطنة الرممية.
توزيع عينة الدراسة وفق متغري نوع الكلية:

جدول رقم ( )3توزيع عينة الدراسة وفق متغري نوع الكلية

نوع الكلية

العدد

النسبة

كلية علمية

312

%58

كلية إنسانية

226

%42

اجملموع الكلي

538

%100

ويتضح م جدوا ( )3اآليت بلغ عدد طالب الكليات العلمية ( )312طالباو بنسبة مئوية بلغت
( ،)%58بينما بلغ عدد طالب الكليات اإلنسانية ( )226طالباو بنسبة مئوية بلغت ( .)%42وتدا النتيجة
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الساب ة على تنوع توع الكلية رتفراد الدراسة سواء العلمية أم ارتنسانية ،مما يعين أ حتديدهم لدرجة وعي الطالب
املواطنة الرممية سيتأثر بنوع الكلية؛ نظراو لتأثري نوع الكلية يف اجتاهات الطالب حنو اليي.

أداة الدراسة:
مام الباحث ببناء استبانة م أجو مياس وعي الطالب حنو املواطنة الرممية وم رتحات تطويرها م وجهة
نظر طالب جامعة ق راء اململكة العربية السعودية ،وذلك ارتعتماد على مراجعة األدب الرتبوي ذو العالمة،
وارتستفاد .م آراء املختتني يف اصوا الرتبية ،وبعض الدراسات اليت اطلع عليها الباحث يف أثناء مراجعته
لألدب النظري كدراسة مهدي ( ،)2018ودراسة التمادي ( ،)2017وخرب .الباحث اليختية م خالا
عمله يف امليدا الرتبوي .وبناء على ميكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها ،ويف ضوء اإلطار النظري والدراسات
الساب ة ،وتكونت أدا .الد راسة م جزأي  ،اجلزء األوا يتعلق البياانت األساسية ألفراد عينة الدراسة .أما اجلزء
الثاين فيتناوا حماور وف رات ارتستبانة ،حيث اقتملت أدا .الدراسة على ( )41ف ر .موزعة على اربعة حماور على
النحو اآليت اوور األوا وعي الطالب للمواطنة الرممية يف جماا ارتحرتام ،وييتمو على ( )10ف رات .واوور
الثاين وعي الطالب للمواطنة الرممية يف جماا التعليم وييتمو على ( )11ف ر ..واوور الثالث وعي الطالب
للمواطنة الرممية يف جماا احلماية ،وييتمو على ( )9ف رات .واوور الرابع م رتحات تطوير املواطنة الرممية
وتعزيزها لدى الطالب ،وييتمو على ( )11ف ر..
وصف أداة الدراسة (االستبانة)
استخدم الباحث م ياس ليكرت ذو التدريج اخلماسي للتعبري ع درجة مواف ة أفراد عينة الدراسة على
ف رات أدا .الدراسة ويتكو م (موافق بيد ،.موافق ،حمايد ،غري موافق ،غري موافق بيد ،).حبيث يتم إعطاء
ال يمة الوزنية ( )5إىل كبري .جداو )4( ،إىل كبري )3( ،.إىل متوسطة )2( ،إىل مليلة ،وال يمة الوزنية ( )1إىل مليلة
جداو .ويف سبيو وضع معيار ملفتاح التتحيح للحكم على درجة استجابة أفراد عينة الدراسة على أدا .الدراسة

(ارتستبانة) ،مت حساب املدى ملستوايت ارتستجابة وهو ( ،)4 = 1-5والتايل يكو طوا الفئة يساوي (5/4
=  ،)0.80واجلدوا ( )4يوضح معيار احلكم لت دير أفراد عينة الدراسة على أدا .الدراسة.
جدول ( )4معيار احلكم لتقديرات أفراد عينة الدراسة على أداة الدراسة

املتوسط

درجة املوافقة

()5-4.20

موافق بيد.

()4.19-3.40

موافق

()3.39-2.6

حمايد

()2.59-1.8

غري موافق

()1.79-1

غري موافق بيد.
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صدق أداة الدراسة (االستبانة):

اتبعت الدراسة لغاايت استخراج صدق األدا .ما يلي
الصدق الظاهري (صدق احملكمني):
مت التح ق م التدق الظاهري ألدا .الدراسة م خالا عرضها بتورها األولية على ( )8حمكمني م
ذوي اخلرب .وارتختتاص يف جماا أصوا الرتبية ،يعملو يف اجلامعات السعودية .وذلك للحكم على درجة مالءمة
الف ر .م حيث التياغة اللغوية وانتما ها للمجاا املراد مياسه .وبعد اسرتجاع ارتستبياانت ومراجعة آراء
اوكمني ،مت اختيار الف رات اليت أمجع اوكمو على مناسبتها بنسبة ( ،)%80ومت تعديو بعضها م حيث
التياغة اللغوية وحذف اآلخر ،وأصبحت األدا .بتورها النها ية مكونة م ( )41ف ر..
الصدق البنائي (االتساق الداخلي) ألداة الدراسة(Internal Consistency) :
مت التح ق م ارتتساق الداخلي ألدا .الدراسة م خالا تطبي ها على عينة استطالعية مكونة م ()20
طالباو وطالبةو م خارج عينة الدراسة ،حيث جرى حساب معامو ارتباط بريسو بني درجة الفرد على كو ف ر.
وبني درجته الكلية على اوور الذي تنتمي إلية الف ر ،.ومد أظهرت النتا ج وجود ارتباط ذي درتلة إحتا ية بني
درجة الفرد على كو ف ر .ودرجتة الكلية على اوور الذي تنتمي إليه ،كما يظهر يف اجلداوا املرف ة مع هذه
الدراسة.
جدول رقم ( )5الصدق البنائي لفقرات اجملال األول وعي الطالب للمواطنة الرقمية يف جمال االحرتام

الرمم

العبارات

الف رات

معامو ارترتباط

الدرتلة
**0.00

متوسط

احنراف

3

يعد اخرتاق ختوصية اآلخري جرمية الكرتونية

3.88

.85

0.83

6

يدرك الطالب أ سرمة ممتلكات اآلخري الرممية عمو غري أخالمي

3.87

.89

0.74

**0.00

7

إرساا أي حمتوى الكرتوين غري مرغوب به يعدعمو غري أخالمي

3.85

.73

0.79

**0.00

10

أدرك ضرور .توثيق أي معلومة امتبسها م الوسا ط الرممية

3.83

.94

0.77

**0.00

4

اليجار والعراك عرب الوسا ط الرممية غري اخالمي

3.79

.84

0.85

**0.00

5

يعمو الطالب على احرتام ال وانني الرممية وارتلتزام ا

2.75

.43

0.75

**0.00

2

جيب احرتام وجهة نظر اآلخري عرب ما ينير رممياو
لالستخدام الرممي غري امل ن خطور .على اهلوية الث افية.

2.75

.43

0.79

**0.00

2.75

.70

0.89

**0.00

9

لالستخدام الرممي غري امل ن خطور .على ميمة الومت.

2.50

.00

0.87

**0.00

1

يدرك الطالب أ ما ينيره رمميا يتو للجميع.

2.50

.00

0.82

**0.00

8

يوضح اجلدوا ( ) 5وجود عالمة ارتباطية ذات درتلة إحتا ية عالية بني إمجايل جمموع ف رات اجملاا األوا
وعي الطالب للمواطنة الرممية يف جماا ارتحرتام وجمارتت ارتدا .مجيعها ،مما يدا على صدق كو جماا والعبارات
الوارد .فيه.
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جدول ( )6الصدق البنائي لفقرات اجملال الثاين وعي الطالب للمواطنة الرقمية يف جمال التعليم

الرقم

العبارات

الفقرات

معامل

الداللة

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

االرتباط

20

حيرص الطالب على ارتلتزام ال يم الدينية واألخالمية خالا التواصو الرممي.

4.03

.98

0.80

**0.00

21

يتحمو الطالب مسئولية ارتختيار التحيح أمام الكم اهلا و م املعلومات خالا
الوسا ط الرممية.

3.79

.88

0.79

**0.00

12

أتبادا املعلومات واخلربات مع األخري م خالا التواصو الرممي.

3.78

.91

0.74

**0.00

13

يسر التواصو الرممي التواصو مع اآلخري وطرح رؤى ومضااي جديد..

3.76

.83

0.70

**0.00

15

يعد التواصو الرممي ضرور .لتح يق النمو وارتزدهار يف اجملتمع.

3.72

.88

0.77

**0.00

16

للتواصو الرممي دور يف تنمية التجار .اإلالكرتونية وزايد .خيارات تبادا السلع.

3.70

.85

0.71

**0.00

17

جيب التأكد م مانونية التجار .اإلالكرتونية وعدم تعارضها مع ميم اجملتمع.

3.70

.83

0.81

**0.00

11

يساعدين التواصو الرممي يف بناء صدامات جديد .ومتعدد .يف العامل.

3.63

.89

0.89

**0.00

19

تتيح الوسا ط الرممية فرصة املياركة اإلجيابية يف ال ضااي ارتجتماعية.

3.72

.88

0.89

**0.00

18

يعمو التواصو الرممي على توظيف الوسا ط الرممية يف ارتنيطة التعليمية.

3.62

.90

0.91

**0.00

14

ضيق التواصو الرممي الفجو .بني سكا الكر .األرضية.

3.60

.90

0.88

**0.00

يوضح اجلدوا وجود عالمة ارتباطية ذات درتلة إحتا ية عالية بني إمجايل جمموع ف رات اجملاا الثاين وعي
الطالب للمواطنة الرممية يف جماا التعليم وجمارتت األدا ،.مما يدا على صدق كو جماا والعبارات الوارد .فيه.
جدول رقم ( )7الصدق البنائي لفقرات اجملال الثالث وعي الطالب للمواطنة الرقمية يف جمال احلماية
الرمم

العبارات

الف رات

معامو ارترتباط

الدرتلة
**0.00

متوسط

احنراف

 23للطالب احلق يف التعبري ع رأيه عرب الوسا ط الرممية دو اإلساء .لآلخري

2.75

.43

0.75

 28يفهم كو مستخدم م الطالب ح ومه وواجباته الرممية

2.75

.43

0.79

**0.00

 24أدرك أ ارتعتداء على حرية اآلخري جرمية الكرتونية حياسب عليها ال انو

2.75

.70

0.89

**0.00

تساهم الوسا ط الرممية على التحت الفكر السليم مبو اخلوض يف ن اقات
27
فكرية متطرفة

2.50

.00

0.87

**0.00

 22يتحمو الطالب مسؤولية ما ينيره خالا استخدامه للتواصو الرممي

2.50

.00

0.82

**0.00

 29يسبب اجللوس كثرياو على الوسا ط الرممية العديد م املخاطر التحية

3.72

.88

0.89

**0.00

3.62

.90

0.91

**0.00

تزيد الوسا ط الرممية م الرغبة يف الدفاع ع إاثر .أي نعرات طا فية أو عنترية أو
26
دينية

3.60

.90

0.88

**0.00

 30ضرور .ارتحتفاظ بنسخ خمزنة على مرص خارجي

3.70

.83

0.90

**0.00

25

يدرك الطالب ح وق امللكية الفكرية الرممية حمفوظة كغريها م ح وق امللكيات

اآلخري

يوضح اجلدوا وجود عالمة ارتباطية ذات درتلة إحتا ية عالية بني إمجايل جمموع ف رات اجملاا الثالث
وعي الطالب للمواطنة الرممية يف جماا احلماية وجمارتت األدا ،.مما يدا على صدق كو جماا والعبارات الوارد.
فيه.
ثبات أداة الدراسة:
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مام الباحث لغاايت استخراج ثبات أدا .الدراسة استخدام طري ة ارتختبار وإعاد .ارتختبار (test-re-
 ) testوذلك عرب تطبي ه على عينة م خارج الدراسة بفارق زمين مدته أسبوعا وبعد ذلك مت احتساب معامو
الثبات استخدام معامو ارتباط بريسو  .وكانت ميم معامو ارتباط بريسو كما هو مبني اجلدوا (.)8
جدول ( )8قيم معامل الثبات ألداة الدراسة ابستخدام طريقة إعادة التطبيق
احملور

عدد الفقرات

معامل الثبات

وعي الطالب للمواطنة الرممية يف جماا ارتحرتام

10

0.90

وعي الطالب للمواطنة الرممية يف جماا التعليم

11

0.87

وعي الطالب للمواطنة الرممية يف جماا احلماية

9

0.91

م رتحات تطوير املواطنة الرممية وتعزيزها لدى الطالب

11

0.92

الدرجة الكلية

41

0.89

ويتضح م جدوا ( )8أ ميمة معامو الثبات ألدا .الدراسة ككو تساوي ( )%89وهي ميمة م بولة
ألغراض البحث العلمي.
إجراءات تطبيق الدراسة:
لتح يق أهداف الدراسة مام الباحث اتباع اخلطوات اآلتية
 .1ارتطالع على األدبيات الساب ة يف موضوع ميكلة الدراسة.
 .2إعداد استبانة الدراسة م خالا ارتطالع على األدب السابق والدراسات ذات التلة مبوضوع الدراسة.
 .3التح ق م صدق وثبات أدا .الدراسة.
 .4مام الباحث معظم الومت بتوزيع أدا .الدراسة على أفراد العينة م طالب جامعة ق راء بنفسه وقرح هلم
آلية اإلجابة وأجاب على استفساراهم.
 .5تفريغ البياانت بعد مجعها وإجراء التحليالت اإلحتا ية املناسبة .ومنامية النتا ج والتوصو إىل
ارتستنتاجات والتوصيات املناسبة.
متغريات الدراسة:
تضمنت هذه الدراسة املتغريات التالية
أوالً :املتغريات املستقلة:
 .1اجلنس (ذكر ،أنثى).
 .2السنة الدراسية وهلا أربعة مستوايت وهي (أوىل ،اثنية ،اثلثة ،رابعة).
 .3نوع الكلية وهلا مستواي ومها (كلية علمية وكلية انسانية).
اثنياً :املتغريات التابعة:
درجة وعي طالب جامعة ق راء حنو املواطنة الرممية وم رتحاهم لتنمية الوعي املواطنة الرممية.
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املعاجلة اإلحصائية:

مت استخدام األساليب اإلحتا ية التالية لإلجابة ع أسئلة الدراسة للتح ق م ثبات األدا .استخدم
الباحث معامو ارتباط بريسو  .واملتوسطات احلسابية وارتحنرافات املعيارية لألسئلة (األوا والثاين والثالث والرابع).
أما فيما يتعلق السؤاا اخلامس فتم استخدام اختبار (ت) ( )T-testلعينتني مست لتني للم ارنة بني املتوسطات
احلسابية رتستجاات عينة الدراسة على أدا .الدراسة ككو تبعاو ملتغريي (اجلنس ونوع الكلية) .وحتليو التباي
األحادي ( )One –Way-Anovaللم ارنة بني املتوسطات احلسابية رتستجاات أفراد عينة الدراسة تبعاو
ملتغري (السنة الدراسية).
نتائج الدراسة ومناقشتها:
يتناوا هذا اجلزء نتا ج الدراسة ومناميتها ،وفيما يلي استعراض للنتا ج حسب تسلسو اسئلتها
نتائج السؤال األول ومناقشته :ما درجة وعي طالب جامعة شقراء ابململكة العربية السعودية

ابملواطنة الرقمية يف جمال االحرتام؟
لإلجابة ع هذا السؤاا مت حساب املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية ودرجة وعي الطالب حنو
املواطنة الرممية على جماا ارتحرتام .واجلدوا ( )9يبني تلك النتا ج.
جدول ( )9املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيبها تنازلياً لدرجة وعي طالب جامعة شقراء ابملواطنة الرقمية يف جمال االحرتام
املتوسط احلسايب

ارتحنراف املعياري

الرتتيب

درجة الوعي

م

العبار.

3

يعد اخرتاق ختوصية اآلخري جرمية الكرتونية.

4.71

1.01

1

عالية

6

يدرك الطالب أ سرمة ممتلكات اآلخري الرممية عمو غري أخالمي.

4.63

1.08

2

عالية

7

إرساا أي حمتوى الكرتوين غري مرغوب به يعدعمو غري أخالمي.

4.60

1.02

3

عالية

10

أدرك ضرور .توثيق أي معلومة امتبسها م الوسا ط الرممية.

584.

1.10

4

عالية

4

اليجار والعراك عرب الوسا ط الرممية غري أخالمي.

554.

0.87

5

عالية

5

يعمو الطالب على احرتام ال وانني الرممية وارتلتزام ا.

514.

1.05

6

عالية

2

جيب احرتام وجهة نظر اآلخري عرب ما ينير رممياو.

424.

0.89

7

عالية

8

لالستخدام الرممي غري امل ن خطور .على اهلوية الث افية.

404.

0.99

8

عالية

9

لالستخدام الرممي غري امل ن خطور .على ميمة الومت.

364.

0.76

9

عالية

1

يدرك الطالب أ ما ينيره رمميا يتو للجميع.

314.

1.04

10

عالية

4.50

0.85

الدرجة الكلية

عالية

يتضح م جدوا ( )9ما يلي أ طالب جامعة ق راء يرو أ درجة وعيهم املواطنة الرممية يف جماا
ارتحرتام كانت عالية .ويتضح أيضاو أ الت ديرات لف رات ارتستبانة جاءت مجيعها عالية يف مجيع الف رات حسب
املعيار املعتمد يف هذه الدراسة .حيث تراوحت متوسطات استجااهم حوا الف رات ما بني (.)4.71-4.31
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وجاءت الف ر .رمم ( )3واليت تنص على " يعد اخرتاق ختوصية اآلخري جرمية الكرتونية" يف املرتبة األوىل
مبتوسط حسايب بلغ ( )4.71واحنراف معياري ( ،)1.01تلتها يف املرتبة الثانية الف ر .رمم ( )6واليت تنص على "
يدرك الطالب أ سرمة ممتلكات اآلخري الرممية عمو غري أخالمي " مبتوسط حسايب بلغ ( )4.63واحنراف
معياري ( .)1.08يف حني جاءت الف ر .رمم ( )1واليت تنص على " يدرك الطالب أ ما ينيره رمميا يتو
للجميع" املرتبة األخري .ومبتوسط حسايب بلغ ( .)4.31وهذه النتيجة تؤكد على وجود تتورات اجيابية حنو
املواطنة الرممية يف جماا ارتحرتام .ويرى الباحث أ السبب يف ذلك مد يكو ملا يتمتع به طالب جامعة ق راء
م الوعي والنضج ارتخالمي وارتفاع الوازع الديين عند طالب العينة ،إضافة لوعي الطالب وإحساسهم املسؤولية
اليختية حنو ارتستخدام اآلم والراقد.
وتتفق نتا ج هذه الدراسة مع نتا ج دراسة مهدي ( )2018اليت توصلت إىل أ مستوى الوعي املواطنة
الرممية كا عالياو .وتتفق نتا ج هذه الدراسة مع دراسة ق ور )2017( .اليت أقارت إىل أ درجة ت دير عينة
الدراسة لدور معلمي املرحلة الثانوية يف تعزيز املواطنة الرممية ملواجهة ظاهر .التلوث الث ايف لديهم كانت كبري..
وختتلف نتا ج هذه الدراسة مع نتا ج املتري وقعت ( )2018اليت بينت أ مستوى املواطنة الرممية عند طلبة
جامعة فلسطني كا متوسطاو .كما ختتلف مع دراسة التمادي ( )2017اليت أظهرت أ التتورات حنو املواطنة
الرممية جاءت بدرجة متوسطة يف مجيع جمارتت أدا .الدراسة .وختتلف كذلك مع نتا ج نور الدي ( Nordin,
 )2017اليت أظهرت أ درجة ممارس املواطنة الرممية لدى الطالب اجلامعة جاءت بدرجة متوسطة.
نتائج السؤال الثاين ومناقشته :ما درجة وعي طالب جامعة شقراء ابململكة العربية السعودية ابملواطنة
الرقمية يف جمال التعليم؟
لإلجابة ع هذا السؤاا مت حساب املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية ودرجة وعي الطالب حنو
املواطنة الرممية على جماا التعليم .واجلدوا ( )10يبني تلك النتا ج.
جدول ( )10املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيبها تنازلياً لدرجة وعي طالب جامعة شقراء ابملواطنة الرقمية يف جمال التعليم
م

املتوسط احلساب االحنراف املعياري الرتتيب درجة الوعي

العبارة

 20حيرص الطالب على ارتلتزام ال يم الدينية واألخالمية خالا التواصو

4.49

0.88

1

عالية

يتحمو الطالب مسئولية ارتختيار التحيح أمام الكم اهلا و م املعلومات خالا الوسا ط
21
الرممية.

4.45

1.08

2

عالية

 12أتبادا املعلومات واخلربات مع األخري م خالا التواصو الرممي

4.44

0.79

3

عالية

 13يسر التواصو الرممي التواصو مع اآلخري وطرح رؤى ومضااي جديد.

414.

0.89

4

عالية

 15يعد التواصو الرممي ضرور .لتح يق النمو وارتزدهار يف اجملتمع

404.

0.75

5

عالية

 16للتواصو الرممي دور يف تنمية التجار .اإلالكرتونية وزايد .خيارات تبادا السلع

384.

0.88

6

عالية

 17جيب التأكد م مانونية التجار .اإلالكرتونية وعدم تعارضها مع ال يم

364.

0.89

7

عالية
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م

املتوسط احلساب االحنراف املعياري الرتتيب درجة الوعي

العبارة

 11يساعدين التواصو الرممي يف بناء صدامات جديد .ومتعدد .يف العامل

4.32

0.81

8

عالية

 19تتيح الوسا ط الرممية فرصة املياركة اإلجيابية يف ال ضااي ارتجتماعية

304.

0.99

9

عالية

 18يعمو التواصو الرممي على توظيف الوسا ط الرممية يف ارتنيطة

284.

0.76

10

عالية

 14ضيق التواصو الرممي الفجو .بني سكا الكر .األرضية

254.

0.92

11

عالية

4.37

0.88

الدرجة الكلية

عالية

يتضح م جدوا ( )10أ طالب جامعة ق راء يرو أ درجة وعيهم املواطنة الرممية يف جماا التعليم
كانت عالية .ويتضح أيضاو أ الت ديرات لف رات ارتستبانة جاءت مجيعها عالية يف مجيع الف رات حسب املعيار
املعتمد يف هذه الدراسة .حيث تراوحت متوسطات استجااهم حوا الف رات ما بني ( .)4.49-4.25وجاءت
الف ر .رمم ( )20واليت تنص على "حيرص الطالب على ارتلتزام ال يم الدينية واألخالمية خالا التواصو الرممي"
يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ ( )4.49واحنراف معياري ( ،)0.88تلتها يف املرتبة الثانية الف ر .رمم ()21
واليت تنص على "يتحمو الطالب مسئولية ارتختيار التحيح أمام الكم اهلا و م املعلومات خالا الوسا ط
الرممية" مبتوسط حسايب بلغ ( )4.45واحنراف معياري ( .)1.08يف حني جاءت الف ر .رمم ( )14واليت تنص
على "ضيق التواصو الرممي الفجو .بني سكا الكر .األرضية" املرتبة األخري .ومبتوسط حسايب بلغ (.)4.25
وهذه النتيجة تؤكد على وجود تتورات اجيابية حنو املواطنة الرممية يف جماا التعليم .ويرى الباحث أ السبب يف
ذلك مد يكو ملا يتمتع به طالب جامعة ق راء م الوعي ارتخالمي وارتفاع الوازع الديين عند طلبة العينة وهي
م السمات املميز .للمجتمع السعودي ،إضافة لطبيعة املرحلة السنية لطالب اجلامعة احلريتة على املعرفة وتبادا
اخلربات واكتسا ا وللدور الكبري الذي ت وم به وسا ط ارتتتاا الرممية يف هذا اجلانب .كما يكم إرجاع السبب
يف ذلك إىل الدور الكبري الذي تؤديه وسا و ارتتتاا والتواصو يف تسهيو العالمات والتدامات املختلفة يف
الفضاءات ارتفرتاضية اليت يتعب إمامتها يف الوامع احل ي ي .وتتفق نتا ج هذه الدراسة مع نتا ج دراسة مهدي
( )2018اليت توصلت إىل أ مستوى الوعي املواطنة الرممية كا عالياو .وتتفق نتا ج هذه الدراسة مع دراسة
ق ور )2017( .اليت أقارت إىل أ درجة ت دير عينة الدراسة لدور معلمي املرحلة الثانوية يف تعزيز املواطنة
الرممية ملواجهة ظاهر .التلوث الث ايف لديهم كانت كبري ..وختتلف نتا ج هذه الدراسة مع نتا ج املتري وقعت
( )2018اليت بينت أ مستوى املواطنة الرممية عند طلبة جامعة فلسطني كا متوسطاو .كما ختتلف مع دراسة
التمادي ( )2017اليت أظهرت أ التتورات حنو املواطنة الرممية جاءت بدرجة متوسطة يف مجيع جمارتت أدا.
الدراسة .وختتلف كذلك مع نتا ج نور الدي ( )Nordin, 2017اليت أظهرت أ درجة ممارس املواطنة
الرممية لدى الطالب اجلامعة جاءت بدرجة متوسطة.
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نتائج السؤال الثالث ومناقشته :ما درجة وعي طالب جامعة شقراء ابململكة العربية السعودية
ابملواطنة الرقمية يف جمال احلماية؟
لإلجابة ع هذا السؤاا مت حساب املتوسطات احلسابية واإلحنرافات املعيارية ودرجة وعي الطالب حنو
املواطنة الرممية على جماا التعليم .واجلدوا ( )11يبني تلك النتا ج.
جدول ( )11املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيبها تنازلياً لدرجة وعي طالب جامعة شقراء ابملواطنة الرقمية يف جمال احلماية
م

املتوسط احلساب االحنراف املعياري الرتتيب

العبارة

درجة الوعي

 23للطالب احلق يف التعبري ع رأيه عرب الوسا ط الرممية دو اإلساء..

4.55

0.92

1

عالية

 28يفهم كو مستخدم م الطالب ح ومه وواجباته الرممية.

4.52

0.78

2

عالية

 24أدرك أ ارتعتداء على حرية اآلخري جرمية الكرتونية حياسب عليها ال انو .

4.50

0.79

3

عالية

تساهم الوسا ط الرممية على التحت الفكر السليم مبو اخلوض يف ن اقات فكرية
27
متطرفة.

474.

0.89

4

عالية

 22يتحمو الطالب مسؤولية ما ينيره خالا استخدامه للتواصو الرممي.

444.

0.85

5

عالية

 29يسبب اجللوس كثرياو على الوسا ط الرممية العديد م املخاطر التحية.

414.

0.88

6

عالية

 25يدرك الطالب ح وق امللكية الفكرية الرممية حمفوظة كغريها م ح وق امللكيات اآلخري .

364.

0.92

7

عالية

4.35

0.78

8

عالية

324.

0.91

9

عالية

4.43

0.86

26

تزيد الوسا ط الرممية م الرغبة يف الدفاع ع إاثر .أي نعرات طا فية أو عنترية أو
دينية.

 30ضرور .ارتحتفاظ بنسخ خمزنة على مرص خارجي للمعلومات املهمة.
الدرجة الكلية

عالية

يتضح م جدوا ( )11ما يلي أ طالب جامعة ق راء يرو أ درجة وعيهم املواطنة الرممية يف جماا
احلماية كانت عالية .ويتضح أيضاو أ الت ديرات لف رات ارتستبانة جاءت مجيعها عالية يف مجيع الف رات حسب
املعيار املعتمد يف هذه الدراسة .حيث تراوحت متوسطات استجااهم حوا الف رات ما بني (.)4.55-4.32
وجاءت الف ر .رمم ( )23واليت تنص على " للطالب احلق يف التعبري ع رأيه عرب الوسا ط الرممية دو اإلساء.
لآلخري " يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ ( )4.55واحنراف معياري ( ،)0.92تلتها يف املرتبة الثانية الف ر.
رمم ( )28واليت تنص على " يفهم كو مستخدم م الطالب ح ومه وواجباته الرممية" مبتوسط حسايب بلغ
( )4.52واحنراف معياري ( .)0.78يف حني جاءت الف ر .رمم ( )30واليت تنص على " ضرور .ارتحتفاظ بنسخ
خمزنة على مرص خارجي للمعلومات املهمة" املرتبة األخري .ومبتوسط حسايب بلغ ( .)4.32وهذه النتيجة تؤكد
على وجود تتورات اجيابية حنو املواطنة الرممية يف جماا احلماية.
ويرى الباحث أ السبب يف ذلك مد يعود لعدد م العوامو منها الوعي املرتفع لدى طالب جامعة
ق راء التطبي ات العالية للتكنولوجيا وأسس استخدامها ،ورغبة الطالب يف امتالك حق حرية التعبري ع الرأي
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املنضبط حب وق اآلخرمي واحرتامهم ،أضف إىل ذلك املعرفة الواعية املتطور .للطالب ب واعد األم الت ين وتطبي اته
يف الوامع ،وهذا يبدو منط ياو يف ظو البيئة التعليمية اإللكرتونية يف بعض م ررات اجلامعة.
وتتفق نتا ج هذه الدراسة مع نتا ج دراسة مهدي ( )2018اليت توصلت إىل أ مستوى الوعي املواطنة
الرممية كا عالياو .وتتفق نتا ج هذه الدراسة مع دراسة ق ور )2017( .اليت أقارت إىل أ درجة ت دير عينة
الدراسة لدور معلمي املرحلة الثانوية يف تعزيز املواطنة الرممية ملواجهة ظاهر .التلوث الث ايف لديهم كانت كبري..
وختتلف نتا ج هذه الدراسة مع نتا ج املتري وقعت ( )2018اليت بينت أ مستوى املواطنة الرممية عند طلبة
جامعة فلسطني كا متوسطاو .كما ختتلف مع دراسة التمادي ( )2017اليت أظهرت أ التتورات حنو املواطنة
الرممية جاءت بدرجة متوسطة يف مجيع جمارتت أدا .الدراسة .وختتلف كذلك مع نتا ج نور الدي ( Nordin,
 )2017اليت أظهرت أ درجة ممارسة املواطنة الرممية لدى الطالب اجلامعة جاءت بدرجة متوسطة.
نتائج السؤال الرابع ومناقشته :ما مقرتحات طالب جامعة شقراء ابململكة العربية السعودية لتنمية
الوعي ابملواطنة الرقمية؟
لإلجابة ع هذا السؤاا مت استخراج املتوسطات احلسابية وارتحنرافات املعيارية والرتبة وت ديرات الطالب
مل رتحات تنمية الوعي املواطنة الرممية .واجلدوا ( )12يبني ذلك.
جدول ( )12املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وترتيبها تنازلياً ملقرتحات طالب جامعة شقراء لتنمية الوعي ابملواطنة الرقمية
الرتتيب

درجة التقديرات

م

 41رفع وعي الطالب مبخاطر نير ارترهاب عرب التواصو الرممي

4.69

0.88

1

عالية

ترسيخ ال يم الدينية واألخالمية اليت حتت اليباب عند تعاملهم مع اوتوايت الرممية
40
اهلا لة

4.66

1.02

2

عالية

تدريب الطالب على إمامة حوارات هاد ة تضم سالمتهم عند الدخوا على موامع
39
التواصو الرممي

4.65

1.08

3

عالية

614.

0.89

4

عالية

تنمية أعضاء هيئة التدريس والطلبة مبا يتناسب ومتطلبات العتر الرممي خالا برامج
37
إعداد أعضاء هيئة التدريس اجلدد

564.

0.85

5

عالية

ع د دورات تدريبية ألولياء األمور لرفع وعيهم ملساعد .أبنا هم الطالب وتوجيههم
38
للتعامو اإلجيايب مع الثور .الرممية

554.

1.00

6

عالية

تزويد املناهج اجلامعية أبنيطة تعليمية تيجع على مواكبة املستجدات م علوم
33
ومهعارف

514.

0.92

7

عالية

تفعيو املدوانت واملنتدايت وقبكات التواصو ارتجتماعي اإلالكرتونية داخو
34
املؤسسات التعليمية اجلامعية

4.47

0.78

8

عالية

 35تناوا مضااي املواطنة ومفرداها الرممية بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس وأولياء األمور

414.

0.82

9

عالية

36

املتوسط احلساب االحنراف املعياري

العبارة

تكثيف دورات تدريبية بيكو دوري هدف إلكساب الطالب الطرق التحيحة
لتوظيف الوسا ط الرممية
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املتوسط احلساب االحنراف املعياري

العبارة

الرتتيب

درجة التقديرات

لتبادا اآلراء واخلربات
 31تبين النظم التعليمية الوسا ط الرممية داخو ال اعات التدريسية

4.40

0.91

10

عالية

 32تضمني املناهج التعليمية اجلامعية مبفاهيم املواطنة الرممية وطرا ق ممارستها

4.29

0.93

11

عالية

4.52

0.93

الدرجة الكلية

عالية

يتضح م جدوا ( )12ما يلي أ طالب جامعة ق راء يرو أ ت ديراهم حنو م رتحات تطوير املواطنة
الرممية وتعزيزها كانت عالية .ويتضح أيضاو أ الت ديرات لف رات ارتستبانة جاءت مجيعها عالية يف مجيع الف رات
حسب املعيار املعتمد يف هذه الدراسة .حيث تراوحت متوسطات استجااهم حوا الف رات ما بني (-4.29
 .)4.69وجاءت الف ر .رمم ( )41واليت تنص على " رفع وعي الطالب مبخاطر نير ارترهاب عرب التواصو
الرممي" يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ ( )4.69واحنراف معياري ( ،)0.88تلتها يف املرتبة الثانية الف ر .رمم
( )40واليت تنص على " ترسيخ ال يم الدينية واألخالمية اليت حتت اليباب عند تعاملهم مع اوتوايت الرممية
اهلا لة " مبتوسط حسايب بلغ ( )4.66واحنراف معياري ( .)1.02يف حني جاءت الف ر .رمم ( )32واليت تنص
على " تضمني املناهج التعليمية اجلامعية مبفاهيم املواطنة الرممية وطرا ق ممارستها " املرتبة األخري .ومبتوسط حسايب
بلغ ( .)4.29وهذه النتيجة تؤكد على وجود م رتحات اجيابية حنو سبو تطوير املواطنة الرممية وتعزيزها .ويعزو
الباحث السبب يف م رتحات الطالب العالية لسبو تطوير املواطنة الرممية وتعزيزها لديهم لعدد م العوامو منها
وعي الطالب خبطور .توظيف وسا و التواصو الرممي يف الرتويج لألفكار واملبادىء الضالة ونير األفكار املتطرفة
واليا عات ،كذلك إدراك الطالب ألمهية التوعية والتث يف املوجه حنو م اومة اإلرهاب ،إضافة لوجود توجه إجيايب
لدى الطالب لت وية ضوابط األم الفكري ملساعدهم يف التفكري واختاذ ال رارات واحلكم على اوتوى الرممي
اليكو التحيح .وتتفق نتا ج هذه الدراسة مع دراسة شقورة ( )2017اليت أقارت إىل أ درجة ت دير عينة
الدراسة لسبو تفعيو املواطنة الرممية كانت كبري..
نتائج السؤال اخلامس ومناقشته :هل هناك فروق دالة إحصائياً يف استجاابت طالب جامعة شقراء

لدرجة وعيهم ابملواطنة الرقمية تعزى ملتغريات (اجلنس ،السنة الدراسية ،ونوع الكلية)؟

أ -متغري اجلنس:
ولإلجابة ع متغري الدراسة املتعلق اجلنس مت حساب املتوسطات احلسابية وارتحنرافات املعيارية جملارتت
األدا .ولألدا .ككو يف ضوء متغري النوع ارتجتماعي واجلدوا ( )13يوضح ذلك.
جدول ( )13املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبار (ت) لدرجة وعي طالب جامعة شقراء ابملواطنة الرقمية تعزى ملتغري اجلنس
اجملاالت
وعي الطالب ابملواطنة الرقمية يف جمال االحرتام

النوع االجتماعي

العدد

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

ت

الداللة

ذكر

341

33.22

7.257

2.015

0.001

أنثى

197

32.65

7.760
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وعي الطالب ابملواطنة الرقمية يف جمال التعليم
وعي الطالب ابملواطنة الرقمية يف جمال احلماية

ذكر

341

28.70

6.740

أنثى

197

27.82

5.634

ذكر

341

35.82

8.317

أنثى

197

35.62

8.058

1.103
.233

0.012
0.014

أقارت النتا ج الوارد .يف اجلدوا ( )13أ ميمة (ت) دالة عند مستوى الدرتلة ( ،)0.001مما ييري إىل
وجود فروق ذات درتلة إحتا ية يف وعي طالب جامعة ق راء املواطنة الرممية تعزى ملتغري النوع ارتجتماعي
لتاحل الطالب الذكور يف مجيع جمارتت الدراسة .ومد يعود السبب يف ذلك إىل اهتمام الطالب الذكور التواصو
الرممي أكثر م الطالبات اإلانث وتفاعلهم واهتمامهم بتلك ال ضااي اكثر م اإلانث .وتتفق نتا ج هذه الدراسة
مع نتا ج دراسة مهدي ( )2018اليت اكدت وجود اختالف يف مستوى الوعي مبؤقرات املواطنة الرممية يف بعض
األبعاد لدى مستخدمي قبكات التواصو ارتجتماعي اختالف اجلنس .وختتلف نتا ج هذه الدراسة مع نتا ج
املتري وقعت ( )2018اليت بينت عدم وجود فروماو يف الت ديرات تعزى ملتغري اجلنس .كما ختتلف كذلك مع
نتا ج دراسة التمادي ( )2017اليت بينت عدم وجود فروق دالة إحتا ياو بني متوسطات استجابة أفراد الدراسة
تعزى ملتغري اجلنس .وختتلف مع نتا ج نور الدي ( )Nordin, 2017اليت بينت عدم وجود فروق دالة
إحتا ياو بني متوسطات استجابة أفراد الدراسة تعزى ملتغري اجلنس .وختتلف مع نتا ج دراسة ق ور )2017( .اليت
اكدت عدم وجود فروق دالة إحتا يا بني متوسطات ت ديرات أفراد العينة لدرجة ممارسة معلمي املرحلة الثانوية
مبحافظات غز .لدورهم يف تعزيز املواطنة الرممية ملواجهة ظاهر .التلوث الث ايف لدى الطالب تعزى ملتغري اجلنس.
ب -متغري السنة الدراسية
ولإلجابة ع متغري الدراسة املتعلق السنة الدراسية مت حساب املتوسطات احلسابية وارتحنرافات املعيارية
جملارتت األدا .ولألدا .ككو يف ضوء متغري السنة الدراسية واجلدوا ( )14يوضح ذلك.
جدول ( )14املتوسطات احلسابيّة واالحنرافات املعياريّة لدرجة وعي طالب جامعة شقراء ابملواطنة الرقمية تُعزى ملُتَ غَري السنة الدراسية
السنة الدراسية

سنة أول ()151

سنة اثنية ()102

سنة اثلثة ()168

سنة رابعة ()117

املتوسط

االحنراف

املتوسط

االحنراف

املتوسط

االحنراف

املتوسط

االحنراف

احلساب

املعياري

احلساب

املعياري

احلساب

املعياري

احلساب

املعياري

وعي الطالب املواطنة الرممية يف جماا ارتحرتام

33.32

6.81

32.02

8.48

34.50

5.86

33.32

6.81

وعي الطالب املواطنة الرممية يف جماا التعليم

29.22

5.45

27.32

6.98

28.56

5.42

29.22

5.45

وعي الطالب املواطنة الرممية يف جماا احلماية

36.63

7.26

34.68

9.13

36.34

6.62

36.63

7.26

اجملاالت

تيري املتوسطات احلسابينة يف اجلدوا ( )14إىل وجود فروق ظاهرينة يف املتوسطات احلسابينة لدرجة وعي
طالب جامعة ق راء حنو املواطنة الرممية تعزى ملتغري السنة الدراسية ،وملعرفة مستوى الدرتلة اإلحتا ية للفروق يف
املتوسطات احلسابينة تةم ال يام بتحليو التباي األحةادي ( ،)One Way ANOVAوكانت النتا ج كما هو
موضح يف اجلدوا (.)15
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جدول ( )15نتائج حتليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق يف وعي طالب جامعة شقراء ابملواطنة الرقمية تُعزى ملُتَ غَري السنة الدراسية

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

قيمة ف

مستوى الداللة

وعي الطالب ابملواطنة الرقمية يف جمال االحرتام
بني اجملموعات

217.662

2

108.831

داخو اجملموعات

14239.578

535

26.616

الكلي

14457.240

537

1.9

.145

وعي الطالب ابملواطنة الرقمية يف جمال التعليم
بني اجملموعات

204.040

2

102.020

داخو اجملموعات

10050.472

535

18.785

الكلي

10254.511

537

2.6

.071

وعي الطالب ابملواطنة الرقمية يف جمال احلماية
بني اجملموعات

230.013

2

115.007

داخو اجملموعات

17481.400

535

32.675

الكلي

17711.414

537

1.7

.179

أقارت النتا ج الوارد .يف اجلدوا ( )15إىل عدم وجود فرومات ذات درتلة إحتا ية يف مجيع جمارتت
الدراسة تعزى ملتغري السنة الدراسية .حيث أقارت النتا ج إىل عدم وجود فرومات ذات درتلة إحتا ية جملاا وعي
الطالب املواطنة الرممية يف جماا ارتحرتام تعزى ملتغري السنة الدراسية استناداو إىل ميمة (ف) اوسوبة والبالغة
( )1.9عند مستوى الدرتلة ( .)0.14كما وأقارت النتا ج أيضاو إىل عدم وجود فرومات ذات درتلة إحتا ية
جملاا وعي الطالب املواطنة الرممية يف جماا التعليم تعزى ملتغري السنة الدراسية ،حيث بلغت ميمة (ف) اوسوبة
( )2.6عند مستوى درتلة ( .)0.07وكذلك جملاا وعي الطالب املواطنة الرممية يف جماا احلماية تعزى ملتغري
السنة الدراسية حيث بلغت ميمة (ف) اوسوبة ( )1.7عند مستوى درتلة (.)0.17
ومد يعزى السبب يف ذلك إىل عوامو ذات صلة الث افة الرممية؛ حيث أصبح نير الث افة الرممية
وممارستها لدى األجياا والطالب اجلامعيني يف ظو التحدايت املعاصر .وختوصا يف اجلامعات ضرور .ملحة،
فالت نية ووسا و اإلتتاا الرممي احلديثة مل تعد م سبيو الرتفيه والتسلية ،بو أضحت ضرور .اجتماعية رت سبيو
للعيش بدوهنا ووسيلة حتمية للتواصو واحلتوا على الكثري م اخلدمات التعليمية واملعرفية احلياتية .لذا فإ مجيع
الطالب وبغض النظر ع املستوى الدراسي يهتمو ذه الت نية .وتتفق نتا ج هذه الدراسة مع نور الدين
( )Nordin, 2017اليت بينت عدم وجود فروق دالة إحتا ياو بني متوسطات استجابة أفراد الدراسة تعزى
ملتغري املستوى الدراسي.
ج -متغري نوع الكلية

ولإلجابة ع متغري الدراسة املتعلق بنوع الكلية مت حساب املتوسطات احلسابية وارتحنرافات املعيارية
جملارتت األدا .ولألدا .ككو يف ضوء متغري نوع الكلية واجلدوا ( )16يوضح ذلك.
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جدول ( )16املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ونتائج اختبار (ت) لدرجة وعي طالب جامعة شقراء حنو املواطنة الرقمية تعزى
ملتغري نوع الكلية

اجملاالت
وعي الطالب املواطنة الرممية يف جماا ارتحرتام
وعي الطالب املواطنة الرممية يف جماا التعليم
وعي الطالب املواطنة الرممية يف جماا احلماية

نوع الكلية

العدد

املتوسط احلساب

االحنراف املعياري

كلية علمية

312

32.64

8.358

كلية إنسانية

226

33.71

4.626

كلية علمية

312

27.70

6.746

كلية إنسانية

226

29.76

4.234

كلية علمية

312

35.20

8.967

كلية إنسانية

226

37.09

5.377

ت

الداللة

24.6

0.425

12.9

0.321

19.7

0.214

أقارت النتا ج الوارد .يف اجلدوا ( )16أ ميمة (ت) غري دالة عند مستوى الدرتلة ( ،)0.001مما ييري
إىل عدم وجود فروق ذات درتلة إحتا ية يف درجة وعي طالب جامعة ق راء حنو املواطنة الرممية تعزى ملتغري نوع
الكلية يف مجيع جمارتت الدراسة .ومد يعزى السبب يف ذلك إىل ما متتاز به املواطنة الرممية والتواصو الرممي
احلديث للطالب وبغض النظر ع التختص؛ فالطالب يف الكليات العلمية واإلنسانية على حد سواء يهتمو
التواصو الرممي ملا حت ه هلم م فا د .فهي متكنهم م حتمو مسؤولية األم الرممي والفكري واحلذر م اجلرا م
ارتلكرتونية بتنمية ذواهم فكراي وسلوكيا ومياركة ورآايو ون داو .كما ميك أ يعود السبب يف ذلك اىل أ مجيع
الطالب يف الكليات العلمية وارتنسانية يتل و نفس درجة الوعي مبفهوم املواطنة الرممية م مبو األسر .واجلامعة
واجملتمع ،خاصة يف ظو ت ار م م حيث الفئة العمرية وانتيار األنرتنت وعرب األجهز .الذكية .وتتفق نتا ج هذه
الدراسة مع نتا ج املتري وقعت ( )2018اليت بينت عدم وجود فروماو يف الت ديرات تعزى ملتغري نوع الكلية .كما
تتفق مع دراسة التمادي ( )2017اليت بينت عدم وجود فروق دالة إحتا ياو بني متوسطات استجابة أفراد
الدراسة تعزى ملتغري نوع الكلية.
خالصة النتائج:

سعت هذه الدراسة إىل معرفة درجة وعي طالب جامعة ق راء اململكة العربية السعودية املواطنة الرممية
وم رتحاهم لتنمية الوعي املواطنة الرممية ،وذلك م خالا اإلجابة ع اسئلة الدراسة اليت بلغ عددها ()5
أسئلة .ولتح يق أهداف الدراسة مت إعداد استبانة بعد الرجوع لألدب الرتبوي والدراسات الساب ة ذات التلة؛
وتكو م
وبلغ عدد ف رات ارتستبانة ( )41ف ر .موزعة على أربعة جمارتت هي وعي الطالب يف جماا ارتحرتام ن
( )10ف رات .ووعي الطالب يف جماا التعليم وتكو م ( )11ف ر ..ووعي الطالب يف جماا احلماية ،وتكو
م ( )9ف رات .أما اجملاا الرابع ف د تناوا تتورات الطالب لسبو تنمية الوعي املواطنة الرممية وتكو م
( )11ف ر ..وأظهرت النتا ج أ درجة وعي طالب جامعة ق راء املواطنة الرممية ،وم رتحاهم لتنمية الوعي
املواطنة الرممية كانت مرتفعة .وأظهرت النتا ج كذلك وجود فروق دالة إحتا ياو يف ت ديرات طالب جامعة ق راء
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لدرجة وعيهم حنو املواطنة الرممية تعزى ملتغري اجلنس لتاحل الذكور .يف حني مل تظهر النتا ج وجود فروق يف درجة
وعي الطالب املواطنة الرممية تعزى ملتغريي السنة الدراسية ونوع الكلية.
التوصيات واملقرتحات:
يف ضوء نتا ج الدراسة يوصي الباحث اآليت
 .1تعزيز درجة وعي طالب جامعة ق راء جبميع أبعاد املواطنة الرممية م خالا ت دمي املزيد م التوعية م
مبو اجلهات املختتة مبخاطر ارتنرتنت واجلرا م ارتلكرتونية.
 .2طرح الربامج املتختتة املوجهة لرتبية اجليو ال ادم على املواطنة الرممية.
 .3ع د ورقات العمو التطبي ية اليت تبني للطالب كيفية التعامو مع قبكات التواصو ارتجتماعي.
 .4زايد .الدورات والربامج التدريبية للطالب وتكثيفها يف مؤسسات التعليم اجلامعي ولكافة اليرا ح
ارتجتماعية.
 .5ضرور .تضمني املناهج التعليمية اجلامعية مبفاهيم املواطنة الرممية وطرا ق ممارستها.
 .6إجراء دراسات مست بلية تتناوا جمتمع دراسة ومتغريات غري تلك اليت وردت يف هذه الدراسة.
قائمة املراجع:
أوالً :املراجع العربية:

أبو جادو ،صاحل ( .)2010قضااي يف علم االجتماع والتنشئة االجتماعية .ال اهر .دار الكتاب العريب.
األمسري ،قهد ) (2015املواطنة الرقمية وثقافة االستخدام اآلمن لالنرتنت للكبار والصغار .عما  :مركز
ت نيات التعليم للطباعة والنير.
الدهيا  ،مجاا ( .)2016املواطنة الرممية مدخالو للرتبية العربية يف العتر الرممي .جملة مركز نقد وتنوير
للدراسات اإلنسانية والسياسية ،الكويت.104-72 ،)5(2 .

الدهيا  ،مجاا والفويهي ،هزاع ( .)2018املواطنة الرممية مدخالو ملساعد .أبناءان على احليا .يف العتر الرممي.
جملة البحوث النفسية والرتبوية .جامعة بغداد.60-32 ،)4(30 ،
السليحات ،روا والفلوح ،روا والسرحا  ،خالد ( .)2018درجة الوعي مبفهوم املواطنة الرممية لد .طلبة مرحلة

البكالوريوس يف كلية العلوم الرتبوية اجلامعة ارتردنية .جملة دراسات ،اجلامعة االردنية-19 ،)3(45 .
.61
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.280
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