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رتصو مق��ح ملقر �� املواطنة الرقمية لطالب �ر ر  ز!لية ال��بية جامعة �

شي-,، 1جبللو�اب أحمد أبو مصطفي عبد ا   2رياسر ع01 عبد الغ-, البد
�ــــــر، و!ليــــــة العلــــــوم و5داب 1 :س، !ليــــــة ال��بيــــــة، جامعــــــة � زقــــــسم املنــــــا=> وطــــــر التــــــد ر ق

  .بضرCة، جامعة القصيم  اململكة العرAية السعودية
�ر2  .زقسم تكنولوجيا التعليم، !لية ال��بية، جامعة �
 yasserelbadrashiny696.el@azhar.edu.eg: ال�Hيد Gلك��وFي2

   :مMNص البحث

�ر،  اسة إ78 وضع تصو مق �ح ملقر /. املواطنة الرقمية لطالب $لية ال �بية جامعة � ز�دفت الد رر ر

نولتحقيق ذلك قام الباحثـان بإعـداد مقيـاس ألEعـاد أEعـاد املواطنـة الرقميـة لـدى الطـالب تBـو مـن 

عـــة ع]ـــE� 7عــاد الZـــسعة ل) 71( ة مو زعبــا ىلمواطنـــة الرقميــة، _^ـــدف التعـــرف ع]ــ7 مـــستو املواطنـــة ر

 ) 339( الرقميــة لــدى الطــالب وأثــر التخــصص �$ــاديde، وتــم التطبيــق ع]ــ7 عينــة عــشوائية بلغــت 

�ــر  زطالبــا، مــن طــالب الــشعب العلميــة و�دبيــة والنوعيــة بالفرقــة الراEعــة بBليــة ال �بيــة جامعــة �
ً

ق %) 12(بالقا�رة، بpسبة مئوnة بلغت  ت النتائج إ78 وجود فر ووفقا للعدد الك]. للمجتمع، ، وأشا ر

بـ�ن املتوسـط الـواق�. واملتوسـط الفر{ـ|d ع]ـ7 مقيـاس  ) 0.05( ىذات داللة إحـصائية عنـد مـستو 

ىاملواطنة الرقمية لصا�� املتوسط الفر{|d، و�التا8. تد�ي مستو املواطنة الرقميـة لـدى الطـالب ، 

ت النتائج إ78 عدم و جود أثر يذكر للتخصص �$اديde ع]7 أEعاد املواطنـة الرقميـة ؛عـدا ركما أشا

ق ذات داللــــة إحــــصائية بــــ�ن التخصـــــصات  وEعــــد قواعــــد الــــسلوك الرقeــــd، حيــــث $انــــت �نــــاك فــــر ُ

ق ذات داللـة إحـصائية بـ�ن  والنوعية والتخصصات العلميـة  لـصا��  العلميـة؛ كمـا $انـت �نـاك فـر

ق ذات التخصصات النو�. والتخصصات �دبية  ت النتائج إ78 عدم فر ولصا�� �دبية؛ ب�نما أشا ر

داللــة إحــصائية بــ�ن التخصـــصات �دبيــة والعلميــة، و/ـــ. ضــوء تلــك النتـــائج قــام الباحثــان بإعـــداد 

اســـة  �ـــر، كمــا قـــدمت الد رتــصو مق ـــ�ح ملقــر /ـــ. املواطنـــة الرقميــة لطـــالب $ليـــة ال �بيــة جامعـــة � ز ر ر

 .مجموعة من التوصيات واملق �حات 

، املواطنة الرقمية  :الPلمات املفتاحية  رتصو مق �ح، مقر  .ر

 

 

 

 

 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )4(، الجزء )193: (العدد

 

 

69 

A proposed conception of a course in digital citizenship 
for students of the Faculty of Education, Al-Azhar 

University 
Mustafa Abdel Wahab Ahmed Abu Jabal1, Yasser Ali Abdel 
Ghani Al Badrashini1 

Curriculum and Instruction in Geography, Faculty of Education, 
Al-Azhar University in Cairo, College of Science and Arts in 
Dhariya, Qassim University, Kingdom of Saudi Arabia. 
2 educational technology at college, Faculty of Education, Al-Azhar 
University in Cairo. 

E-mail: yasserelbadrashiny696.el@azhar.edu.eg 

Abstract:  

The study aimed to develop a proposed conception for a course in 
digital citizenship for students of the Faculty of Education, Al-Azhar 
University. Digital students and the impact of academic specialization, 
and it was applied to a random sample of (339) students, from the 
students of the scientific, literary and qualitative divisions of the fourth 
year at the Faculty of Education, Al-Azhar University in Cairo, with a 
percentage of (12%) according to the total number of the community, 
and the results indicated that there are differences Statistically 
significant at the level (0.05) between the real and hypothetical 
average on the digital citizenship scale in favor of the hypothetical 
average, and consequently the low level of digital citizenship among 
students. Where there were statistically significant differences between 
the qualitative and scientific disciplines in favor of the scientific ones; 
There was also a statistically significant above between qualitative 
disciplines and literary disciplines in favor of literary; While the 
results indicated that there were no statistically significant differences 
between the literary and scientific disciplines, and in light of these 
results, the researchers prepared a proposed conception for a course in 
digital citizenship for students of the Faculty of Education, Al-Azhar 
University. The research also presented a set of recommendations and 
suggestions. 

Keywords: suggested perception, decision, digital citizenship. 
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 :املقدمة 

ة، وتقـــــدما مـــــذ�ال /ـــــ. مجـــــال  ــــة وتكنولوجيـــــة متطـــــو ـــة �خ�ـــــ�ة ب�^ـــــضة علميـ      يمـــــر العـــــالم /ـــــ. �ونــ
ً ً ّ ر

ر�تـــصاالت وتقنيـــة املعلومـــات، و�اتـــت التقنيـــة جـــزءا �امـــا ال يمكـــن �ســـتغناء عنـــھ /ـــ. $افـــة �مـــو  ُ ً ً

ظـائف حياتنـا اليو وا��ياتية، نظـرا ملـا تقدمـھ مـن �ـسي�� وت�ـس�� م�ـام و
ً

 dرميـة، وأصـبح التطـو التق ـ
مقياسا للتنافس الدو8. نحو التنمية الشاملة، واق ـ� بـذلك توجـھ عـالde نحـو الـتعلم ¢لك �و�ـي؛ 

ّ ّ ّ ن
ً

إيمانـا بأ�ميتـھ ولالسـتفادة مـن مزايـاه وتطبيقاتـھ التفاعليـة املتنوعـة /ـ. مجـال التعلـيم خـصوصا /ــ. 
ً ً

ونا ات �لك رظل جائحة $و اسية ا�§امعية أمرا ر؛ حيث أصبح وجود املقر �ونية ضمن ال¨�امج الد
ً

ر
ات التقليدية nا بجانب املقر رضر رر و

ً
. 

ــــن  ـــا يـــــصاح©^ا الكث�ـــــ� مـ ـــاة ومــ ـــا /ـــــ. شـــــ¬» منـــــاª. ا��يــ ــع للتكنولوجيــ      و/ـــــ. ضـــــوء �ســـــتخدام الواســـ
ــــا،  ر �عزnـــــــز ا�§وانــــــب ¢يجابيــــــة ل�ـــ ـــرد وا§تمـــــــع، أصــــــبح مــــــن الــــــضر ي¢يجابيــــــات والــــــسلبيات للفـــ و

ة و�ســتفادة م� ور^ـــا وتوجيــھ ا§تمـــع لتحقيـــق معــاي�� املواطنـــة الرقميــة و�ـــذا بـــال شــك يتطلـــب ضـــر
ـــ�ن والطــــالب و�خاصــة /ـــ.  �ــشـر ثقافــــة املواطنــــة الرقميـــة /ـــ. مؤســسات التعلــيم ا¯تلفــة بــــ�ن املعلمـ

م /ـ. ا�§امعة، و��ن أفراد �سرة الواحدة وا§تمع بأكملھ، و/. �ذا الصدد يتع�ن ع]7 نظام التعلي
ة الــصناعية الراEعــة الوشــيكة، حيــث أن ســو العمــل ســـوف  قجميــع أنحــاء العــالم أن ±ــستعد للثــو ّ ر

يBو مدفوعا إ78 حد كب�� بتقدم �قتصاد الرقde، و
ً

 . �صطنا�. الذ$اءن

ي�عد املواطنة الرقمية من املفا�يم ا�§ديدة /. �دب ال �بو EشBل عام، و�دب املتعلق ب �بية و     
nبـــل  اســـات �جتماعيـــة EــشBل خـــاص، و$انـــت كتابـــات  راملواطنــة أو �دب املتعلـــق بموضـــوعات الد ر

Ribbleإلظ�ـار �ــذا ا d|ـµة ��تمـام _^ـذا املف�ــوم ودافعـھ �سا ملف�ـوم �ـو مالحظتـھ لالنZــشار ر  بـا$و
الواسع، و�ستخدام املفتوح ألدوات التكنولوجيا، فأض¶7 لBل فرد من أفراد ا§تمع مجال اللعب 
قمي�ن قد ±شBلو خطرا عل·^م /. أي مجتمع،  أو العمل /. العالم الرقde، والتواصل مع مج�ول�ن 

ً
ن ر

ـــع غ غبــــة جامحــــة لــــدى الطلبــــة بــــصفة خاصــــة بتــــصفح مواقـ جــــود  رو �مــــا مــــشبو�ة و فــــة، و ر�ــــ� معر و
وخط��ة، فضال عـن اسـتحالة مراقبـة $ـل مـا يـتم مـشا�دتھ أو متاEعتـھ أو سـماعھ

ً
، 2017طوالبـة، .(

، (، )291ص  و ناملو  )52ه، 1441ز

ة /. غالب �حيان أن الفئات العمرnة ال¬ـd �ـستخدم التكنولوجيـا الرقميـة      رومما يزnد �مر خطو
nـــة الـــصغ��ة مـــن �طفـــال واملـــرا�ق�ن، ومـــع غيـــاب الـــو�. بقواني�^ـــا EـــشBل مفـــرط؛ «ـــ. الفئـــات العمر

وقواعـد�ا تظ�ــر مــشكالت وجــرائم كث�ـ�ة قــد �ــشBل خطــرا ع]ـ7 �ــذا ا�§يــل، واملؤســسات التعليميــة 
ً

̂ــا  بــصفة عامــة وا�§امعــات بــصفة خاصــة جــديرة باال�تمــام باملواطنــة الرقميــة والــس�. لpــشر ثقاف½
ــــا ̈ـــــــ�امج وقواني�^ـــــــا بـــــــ�ن طال_^ـــــــا وطالبا¾^ـــ ـــھ ا��ـــــــديث للرقمنـــــــة وتوظيـــــــف ال ـــل التوجــــ ـــ. ظــــ ، خاصـــــــة /ــــ

ــــــات س وا�§امعــــــ ــــدا ـــــــة باملــــــــ ــ ـــــة والتعليميـــ nـــــــ ـــاالت ¢دا ـــــــة ا§ـــــــــ ــــــــ. $افـــــ ـــــــــة /ــــ ـــــات التكنولوجيـــ روالتطبيقــــــ  .ر
 )249، 248: ، ص2021القر�ي،(

وسس  nبل و�ي]. و ر    وnؤكد  أنھ عندما ±ستخدم الطالب التقنيات . Ribble; Bailey; Ross) 2004(ر
ئق، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إ78 سـلوك تكنولـوÄ. غ�ـ� مناسـب لـذا فـإن ع]ـ7 املعلمـ�ن  EشBل غ�� ال

Åس و�علــــيم  لة، ومــــن املالحــــظ أن تــــد ر�ــــÇ§يع طال_^ــــم ع]ــــ7 اســــتخدام التكنولوجيــــا بطرnقــــة مــــسؤ و
اسة لم يتطو EشBل $اف ليو�È كيفية اسـتخدام�ا EـشBل مثـا8.،  رالتكنولوجيا داخل قاعات الد ر

� فـــرص الـــتعلم �ــــو �ميـــة املعلوماتيـــة وكيفيـــة إســـتخدام الوســـائط الرقميــــة و/ـــ. حاجـــة إ8ـــ7 تـــوف�
 ).Ribble, Bailey & Ross, 2004, PP:7-8(ا¯تلفة مثل مواقع الوnب وغرف
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ــــيم و�خـــــالق ¢ســــــالمية     ــــع القـ ـــــا/7 مـ ة إ8ـــــ7 ظ�ـــــو العديــــــد مـــــن الـــــسلوكيات ال¬ـــــd تZنـ ــــش�� شـــــقو رو�ـ ر
ع القـــيم والعـــادات ¢ســـالمية وا§تمعيـــة، و�ـــذا يتطلـــب وا§تمعيـــة تظ�ـــر لـــدى الطـــالب وتZنـــا/. مـــ

ة ��تمــام بطــالب ا�§امعــة خاصـة أÍ^ــا مرحلــة لنمــوه مـن جميــع جوانبــھ، وتBــوnن �تجا�ــات  ورضـر
عاية و�عليم وتpشئة اجتماعية ة، .(رلديھ /. ضوء ما يتلقاه من   )7:، ص2017رشقو

ة �ــشر ثقافــة املواطنــ     أشــار عبــد الفتــاح   �ــر، ورا8ــ7 ضــر ̂ــا ع¨ــ� موقــع جامعــة � زة و�عزnــز الــو�. _
nب الطالب ع]7 التعامل مـع املـستحدثات  روتوف�� �ج�زة �لك �ونية املرتبطة Eشبكة �ن �نت وتد

 )   188، ص 2018عبد الفتاح ، ).التكنولوجية

اســـــــة $ـــــــل مـــــــن     ، وشـــــــعث، (، )147: ، ص2016ســـــــالم، : (روأوصـــــــت د ، )201: ، ص2017ياملـــــــصر
ـــــــسلي( ن، الــ ـــــر ـــــوش، (، )31:، ص2018وحات، وآخــــ ـــــا�ي، (، )71:، ص2018العمــــ : ، ص2018القحطـــــ

ش�دة، (، )149: ، ص2019أبو Ð§ر، (، )105: ، ص 2018ن©^ان، (، )22: ، ص2018م�دي، (، )95
 ،(Ata & Yildirim, 2019, p: 431)، )123: ، ص2019نــاÄ.، (، )32 -31:، ص2019إيمــان، 

(Erdem & Koçyigit, 2019, p:35 ( ،)،ان ، )121: ، ص2020أبو مغنم، (، )122: ه، ص1441زاملو
: ، ص2020الـــــــرميح، ا�§مـــــــل، (، )275: ، ص2020امل��ـــــــ�ات، الرقــــــاد، (، )87: ، ص2020ال¨ــــــ�يÙن، (

240) ( ، ، ) 201:، ص2021ا��ضيف، )  (Aldosari, et al, 2020, p :72(، )69: ، ص2020يالعمر
ـــــــيدي،( ــــــي،(، )70: ، ص2021الرشــــ ــــي،(، )285: ، ص2021القر�ــــــ ، ا��رÚــــــــ ـــــــار ، )382: ، ص2021يســـــ

ة  :وربضر

 تفعيـــل ��ـــشطة العمليـــة لزnـــادة الـــو�. باملواطنـــة الرقميـــة للمعلمـــ�ن قبـــل ا�¯دمـــة وإعـــداد بـــرامج -
Ûnية ل�م  .رتد

ات ا�§امعيـــة، وإجـــراء املزnـــد مـــن - ر تـــضم�ن أEعـــاد املواطنـــة الرقميـــة /ـــ. بـــرامج إعـــداد املعلـــم واملقـــر
اسـات لتحديــد ̂ـا مــن متطلبـات العــصر رالد Íامعــة $و§�ى مـستو املواطنــة الرقميـة لــدى طـالب ا

 .ا��اضر

ر إعداد مقر جام�. لتعليم املواطنة الرقمية لطالب $لية ال �بية، ملـا لـھ مـن Eعـد وط ـd ومـسئولية - 
 ".قحقو ¢�سان"راجتماعية ع]7 غرار مقر 

. مراحـــل التعلـــيم ا¯تلفـــة ومـــن بي�^ـــا  إدخـــال موضـــوعات املواطنـــة الرقميـــة ومجاال¾^ـــا ا¯تلفـــة /ـــ-
 . املرحلة ا�§امعية

ســات املتعلقــة  - ر�ــشر الـو�. بمف�ــوم املواطنــة الرقميـة /ــ. ا§ـال ال �بــو والتعرnــف باملعـاي�� واملما ي
 .رباستخدام التكنولوجيا EشBل إيجاÚي ومفيد والضر الذي قد يحدث

n©^م ع]7 - ات التكنولوجيا الرقمية املعاصرةر تفعيل املواطنة الرقمية لدى الطالب وتد  .رم�ا

شـاد�م - n©^م ع]ـ7 الـسلوك ¢يجـاÚي، وا ر غرس أخالقيات وقيم املواطنة الرقميـة لـدى الطـالب وتـد ر
 /. استخدام �ن �نت

ـــاطر الوقـــــوع /ــــ. عقو�ـــــات ا�§ـــــرائم -  توعيــــة الطـــــالب بالتقيــــد بمبـــــادئ ¢ح ـــــ�ام ال¬ــــd تحeـــــd مــــن مخــ
 .لد بمعاي�� السلوك الرقde والقوان�ن الرقمية والوصو الرقdeالتقي ¢لك �ونية، نZيجة عدم 
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قإجراء البحوث التجرÛnية ال¬d ¾^دف لتعزnز أEعاد املواطنة الرقمية من خالل طـر واسـ �اتيجيات -
 .متنوعة �عمل ع]7 غرس�ا لدى الطالب

Åس با�§امعــات لتــوعي½^م بأ�ميــة املواطنــة الرقميــة،- ات ألعــضاء �يئــة التــد ر عقــد دو  وإيجابيا¾^ــا، ر
ــــل خ¨ـــــ�ا¾^م  اســـــية ح¬ـــــ» يتمكنـــــوا مـــــن نقـ ات الد روأ�ـــــداف�ا، ومعاي���ـــــا، وكيفيـــــة دمج�ـــــا بـــــاملقر ر

 .للطالب

Ûnية وفعاليات متنوعة، لpشر ثقافة املواطنة الرقمية /. ا§تمع، و�يان أ�مي½^ا، - ر إعداد برامج تد
 .وترسيخ�ا /. ا§تمعات

و�تــصاالت عــن طرnــق ��ــشطة والنــدوات وا�اضــرات  �ــشر ثقافــة ا��وســبة وتقنيــة املعلومــات -
 .الثقافية لطالب ا�§امعة

  .ر تفعيل دو $لية ال �بية /. تنمية أEعاد املواطنة الرقمية-

 سن القوان�ن والZشرÅعات املتعلقة باملواطنة الرقمية /. ا�§امعات املصرnة، وتحديد ال�ـدف م�^ـا -
 .وآليات تنفيذه

 : ىملواطنة الرقمية واملنعقد بجامعة أم القر باآل�يكما أوá|» ملتقى ا     

Åس /. املواطنة الرقمية ليBو موج�ا للسلوكيات التقنية للطلبة- ة تأ�يل عضو �يئة التد  ضر
ً

ن ر  .ور

فــع و�ــ7 ا§تمــع �$ــاديde بــأن املواطنــة الرقميــة �ــس�7 إ8ــ7 تجوnــد �عمــال وا��ــصو ع]ــ7 نتــائج - ل  ر
اتعلمية دقيقة يمكن �عتماد   .رعل·^ا /. اتخاذ القرا

 . �عزnز ثقافة املواطنة الرقمية لدى �جيال الناشئة-

اسية لتأصيل مف�وم املواطنة الرقمية-  . ر تخطيط املناãä الد

 تBامل �دوار ب�ن مختلف القطاعات /. الدولة بما ±س�م /. تأ�يل أجيال من املواطن�ن الرقمي�ن -
 .لحو الرقdeاملؤ�ل�ن للتعاطي مع متطلبات الت

Åــــس�ا /ـــ. جميــــع مراحــــل التعلـــيم - اج مـــادة املواطنــــة الرقميــــة لتد رإد عمــــادة الــــتعلم ¢لك �و�ــــي . (ر
 )1: ، ص2019والتعليم عن Eعد، 

ىوتــر العتيæــd أن موضــوع املواطنــة الرقميــة مــن املواضــيع ا��ديثــة وال�امــة و�حاجــة ا8ــ. مزnــد مــن    
اسات، والسيما /. ظـل التحـوال ، 2018العتيæـd، . (ت التكنولوجيـة والـصراعات القيميـةر¢ثراء والد

 )39: ص

عة فdç تواك©^ا     ات التكنولوجية املZسا ف عليھ أن ال �بية ل�ست بمعز عن التطو ر   ومن املتعا رر ل
ه يقتـصر فقـط  رمن جانب و�سZثمر�ا من جانب أخر، واملعلـــم قائـــد عمليــــة التطــــوnر، ولــــم ±عــــد دو

ـــ7 نقــــــ ـــا ع]ــ ـــ½^ا عليــــــــھ التكنولوجيـــــ ـــ ليات جديــــــــدة فرضــ ــــھ دو كبيـــــــر ومـــــســـؤ ــ ــــــبح لــ ــــــل أصــ ـــــــة، بـ وـل املعرفـ ر
ت ا��ديثـــة،  را��ديثــة، فأصــبح فــي ظل�ــا موج�ــا ومرشـــدا ومنظمـــا للب�ئـــة الصـــفية، ومتاEعـــا للتطـــوا

ً ً ً

ومـــدر$ا بـــأن للمعرفـــة مصـــادر
ّ ً

ســـي، ومن �ذه املصادر الوسائط الرقمية ــر الكتـــاب املد ر أخــــر غيـ . ( ى
 ،.[n3: ، ص2018الشو( 

ا    ة النظم التعليمية ع]7 �شر وتنمية ثقافة املواطنـة معيـا    وأكدت منظمة اليو�سBو ع]7 أن قد
ً
ر ر

م�ما /. ا��كم ع]7 جود¾^ا، لذا أصبحت تر�ية املواطنـة �ـدفا اسـ �اتيجيا 
ً ً

للـنظم ال �بوnـة ملـساعدة 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
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ا¾^م وطاقـا¾^م ألقـè|» مـدى ممكـن ليBونـوا مـواطن�ن صـا���ن /ـ. ا§تمــع،  رالطـالب ع]ـ7 تطـوnر قـد
 )93: ، ص2016الد�شان، . (ومحافظ�ن ع]7 �سيجھ و�وnتھ

اسات ال¬» Kansu & Öksüz) 2019(زأشار $ا�سو، أوكسو     ر  إ78 أن �ناك عدد قليل جدا من الد ً

ل وأخالìــ.، وفيمــا يتعلــق تناولــت إســتخد وام املعلمــو والطــالب للتكنولوجيــا EــشBل مناســب ومــسؤ ن
ات القـر ا��ـادي والعـشرnن مـن الواÈـ� أن �نـاك  اسات حو املواطنة الرقمية $إحدى م�ا نبالد رل ر
ًنقصا كب��ا /. البحث /. �ذا ا§ال، برغم أن الطالب لدí^م الرغبة /. استخدام تقنيات �تـصال  ً

نجتماعيــة ولكــ�^م ال ±عرفــو كيفيــة اســتخدام �ــذه التقنيــات /ــ. ب�ئــة التعلــيم والــتعلم والــشبBات �
nن ع]ـ7 نقل�ـا ،  رأي ال ±ستطيعو تكييف التكنولوجيا ال¬ـd �علمو�ـا /ـ. حيـا¾^م ا�¯اصـة ؛ وغ�ـ� قـاد ن

 & Kansu). ( نوnتطلــب ذلــك أن يBــو املعلمــ�ن قــدوة جيــدة لطال_^ـــم /ــ. مجــال املواطنــة الرقميــة
Öksüz, 2019, p:77   

اسة  :رمشPلة الد

      يت�î مما سبق أ�ميـة البحـث /ـ. مجـال املواطنـة الرقميـة لـدى طـالب ا�§امعـة و�ـصفة خاصـة 
 ،.Äبو أو التكنولو�بية بصف½^م فئة �امة وفعالة /. ا§تمع سواء ع]7 املستو ال �يطالب $لية ال  ى

بال، وnتطلــب ذلــك منــا إعــداده للمــستقبل وتقــع ع]ــ. $ــا�ل�م مــسئولية كب�ــ�ة /ــ. تر�يــة أبناؤنــا مــستق
ً

إعدادا جيدا يتواكب مع فكر وفلسفة ومفا�يم املستقبل ومن بي�^ا املواطنة الرقمية
ً ً

. 

وتأس�ــسا ع]ـــ7 مـــا ســـبق $ـــان ال بـــد مـــن العمـــل ع]ـــ7 تـــوعي½^م وتثقـــيف�م بكيفيـــة �ســـتخدام �مـــن     
ً

ـــة وكيفيـــــة التعامــــــل مع�ـــــا وتوظيف�ـــــا بال ـــة املواطنــــــة للتكنولوجيـــــا الرقميــ ــــ7، و�ـــــشر ثقافــ ــــة املث]ــ طرnقـ
الرقميـــة بيــــ�^م تم�يـــدا ل½^يئــــ½^م لالنـــدماج /ــــ. ا§تمــــع الرقeـــd واملــــشاركة فيـــھ بإيجابيــــة، وتبــــص���م 

ً

باألساليب املالئمة للتغلب ع]7 ¢نفالت القيde و�خالì. الـذي بـدأ يتفـاقم /ـ. الـسنوات �خ�ـ�ة مـع 
 . إنZشار الوسائط الرقمية

�ـــر اتــــ�î عــــدم وجـــود مقــــر للمواطنــــة و�مراجعـــة     اســــية لBليـــة ال �بيــــة، جامعــــة � را�¯طــــط الد ز ر
س�ا الطالب /. $افة الشعب بالBلية يقتصر �عامل�ا مع التكنولوجيا  ات ال¬d يد رالرقمية، وأن املقر ر
لع]7 مقر الكمبيوتر /. التعليم، و�و Eعيد /. محتواه عـن تنـاو الوسـائط الرقميـة وعالق½^ـا بأEعـاد  ر

رواطنـة الرقميـة، $ـل ذلـك $ـان لـھ أثـر كب�ـ� /ـ. إعـداد تـصو ملقـر مق ـ�ح /ـ. املواطنـة الرقميـة ح¬ـ» امل ر
�ـ.  ومـن �نـا انÛثقـت مـشBلة  لية و قميـ�ن ±ـستخدموا التكنولوجيـا بمـسؤ ويBـو الطـالب مـواطن�ن  و ر ن

اسة  .رالد

اسات السابقة /. �ذا ا§ال لوحظ أنھ لم تج اسة سابقة ر     ومن خالل مراجعة البحوث والد رر د
ى/. حدود علم الباحثان ع]7 املستو ا�]. تناولت قيـاس أEعـاد املواطنـة الرقميـة لـدى طـالب $ليـة 
�ــــر، وإعــــداد تــــصو مق ــــ�ح ملقــــر /ــــ. املواطنــــة الرقميــــة لطــــالب ا�§امعــــة، بــــرغم  رال �بيــــة جامعــــة � ر ز

 . أ�مي½^ا للطالب املعلم�ن

اسة  :تتمثل /. �سئلة التالية :رأسئلة الد

بBلية ال �بية جامعة ) �دبية ـ العلمية ـ النوعية(ى ما مستو املواطنة الرقمية لدى طالب الشعب -1
�ر  . ز�
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�ــــر بــــاختالف -2 ز مـــا مــــدى اخـــتالف مــــستو املواطنـــة الرقميــــة لـــدى طــــالب $ليـــة ال �بيــــة جامعـــة � ى
 deـ نو�.(التخصص �$ادي deي ـ علÚمقياس املواطنة الرقمية) أد ./. 

�ــــر بــــاختالف  مـــا-3 ز مــــدى اخـــتالف مــــستو املواطنـــة الرقميــــة لـــدى طــــالب $ليـــة ال �بيــــة جامعـــة � ى
 deـ نو�.(التخصص �$ادي deي ـ علÚسعة ملقياس املواطنة الرقمية) أدZعاد الE� ./. 

�ر-4 ز ما التصو املق �ح ملقر املواطنة الرقمية لطالب $لية ال �بية جامعة � ر  .ر

اسة ض الد رفر  :و

ض التالية�� ضوء اسة تم صياغة الفر و ]ساؤالت الد  :ر

ق ذات داللـــــة إحــــصائية عنـــــد مـــــستو -1 ـــد فـــــر ى ال توجـ بــــ�ن املتوســـــط الـــــواق�. واملتوســـــط ) 0.05(و
 ).�دبية ـ العلمية ـ النوعية ( الفر{|d ع]7 مقياس املواطنة الرقمية لطالب الشعب 

ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو - 2 ى ال توجــد فــر جــات طــالب الــشعب بــ�ن) 0.05(و ر متوســط د
 ./. املقياس الك]. للمواطنة الرقمية) �دبية ـ العلمية ـ النوعية(

ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو -3 ى ال توجــد فــر جــات طــالب الــشعب ) 0.05(و ربــ�ن متوســط د
 .ل/. الوصو الرقde) �دبية ـ العلمية ـ النوعية(

ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــست-4 جــات طــالب الــشعب ) 0.05(ىو و ال توجــد فــر ربــ�ن متوســط د
 .قواعد السلوك الرقde/. ) �دبية ـ العلمية ـ النوعية(

ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو -5 ى ال توجــد فــر جــات طــالب الــشعب ) 0.05(و ربــ�ن متوســط د
 .القوان�ن الرقمية/. ) �دبية ـ العلمية ـ النوعية(

ق ذات داللــة إحــصائية عنــ-6 جــات طــالب الــشعب ) 0.05(ىد مــستو و ال توجــد فــر ربــ�ن متوســط د
 .ق/. ا��قو واملسئوليات الرقمية) �دبية ـ العلمية ـ النوعية(

ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو -7 ى ال توجــد فــر جــات طــالب الــشعب ) 0.05(و ربــ�ن متوســط د
 . /. ال�ðة والسالمة الرقمية) �دبية ـ العلمية ـ النوعية(

ق ذ-8 جــات طــالب الــشعب ) 0.05(ىات داللــة إحــصائية عنــد مــستو و ال توجــد فــر ربــ�ن متوســط د
 ).ا��ماية الذاتية(/. �من الرقde ) �دبية ـ العلمية ـ النوعية(

ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو -9 ى ال توجــد فــر جــات طــالب الــشعب ) 0.05(و ربــ�ن متوســط د
 ).الثقافة الرقمية(/. محو �مية الرقمية ) �دبية ـ العلمية ـ النوعية(

ق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستو -10 ى ال توجـد فـر جـات طـالب الـشعب ) 0.05(و ربـ�ن متوسـط د
ة الرقمية) �دبية ـ العلمية ـ النوعية(  .ر/. التجا

ق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستو -11 ى ال توجـد فـر جـات طـالب الـشعب ) 0.05(و ربـ�ن متوسـط د
 . /. �تصاالت الرقمية)�دبية ـ العلمية ـ النوعية(

اسة اسة /. أÍ^ا :رأ�مية الد  :رتمثلت أ�مية الد

�ـــر إ8ـــ7 أ�ميـــة تـــضم�ن أEعـــاد  - اســـية بجامعـــة � زتوجـــھ أنظـــار القـــائم�ن ع]ـــ7 إعـــداد ا�¯طـــط الد ر
ات ا�§امعية  راملواطنة الرقمية ومعاي���ا باملقر
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 تقـدم مقياســا لقيــاس أEعــاد املواطنــة الرقميــة يفيــد البـاحث�ن /ــ.-
ً

ى بنــاء مقــاي�س أخــر مــشا_^ة ع]ــ7 
 .ىأسس علمية وnمكن �ستفادة منھ /. بحوث أخر

- dــا /ـــــ. عملي¬ـــــ ة دمـــــج التكنولوجيــ ـــضر ـــd تنـــــادي بـ ور �عــــد بمثابـــــة اســــتجابة لإلتجا�ـــــات ا��ديثــــة وال¬ــ
 .التعليم والتعلم

 .رإفادة التصو املق �ح /. �عزnز املواطنة الرقمية لدى طالب $لية ال �بية-

ا اسة ا��الية إ78 :سةرأ�داف الد  :ر�دفت الد

�ر- 1 ز التعرف ع]7 مستو املواطنة الرقمية لدى طالب $لية ال �بية جامعة �  .ى

ـــ� التخــــــصص -2 ـــة ال �بيــــــة بمتغ�ـــ ــــستو املواطنــــــة الرقميـــــة لطــــــالب $ليـــ ـــأثر مــ ى التعـــــرف ع]ــــــ7 مــــــدي تـــ
deادي$�. 

ر إعـــداد تـــصو ملقــــر مق ـــ�ح /ـــ. املواطنــــة الرقميـــة لطـــالب $ليــــة ال �ب-3 �ــــر يجمـــع بــــ�ن ر زيـــة جامعـــة �
 .امBانات الواقع ومنطلبات املستقبل ع]7 أسس علمية

اسة اسة �� املتغ^�ات التالية:رمتغ^�ات الد  : ر  تمثلت متغ^�ات الد

 ). أدÚي، علde، نو�.(التخصص �$اديde، ولھ ثالثة مستوىات : ـ املتغ�� املستقل

 .املواطنة الرقمية: ـ املتغ�� التاEع

اسة والتعرCفات cجرائيةمصطaNات   : رالد

 : املواطنة الرقمية-

وس     nبـل و�ي]ـ. و ر±عرف�ـا  ̂ـا .Ribble , Bailey & Ross . (2004) ر Íتتعلـق " بأ dقواعـد الـسلوك ال¬ـ
كطرnقة لف�م أEعاد املواطنة الرقمية وقضايا سوء استخدام التكنولوجيا . باستخدام التكنولوجيا

 (Ribble, Bailey & Ross. 2004, p:7)  "لدى أفراد ا§تمع

nن ة الطالـــب ع]ــــ7 "بأÍ^ـــا )  Isman & Gungoren) .2014ر   ب�نمـــا ±عرف�ـــا إ±ــــسمان وجونجـــو رقــــد
ــــھ والتواصــــــل باســــــتخدام  ـــd وتقييمــ ــــو الرقeـــ ىاســــــتخدام التكنولوجيــــــا بكفــــــاءة وتفــــــس�� وف�ــــــم ا�تــ

ات آمنــة ل�دوات املناســبة؛ والتفك�ــ� النقــدي حــو �خــالق وتحــديات العــالم الرقeــ رd، واتخــاذ خيــا
لة ع¨ـ� ¢ن �نـت وف�ـم خـصائص املـواطن�ن الـرقمي�ن واملواطنـة الرقميـة بوضـوح  & Isman. (وومسؤ

Gungoren. 2014, p :73). 

مجموعة من الضوابط واملبادئ واملعاي�� ال¬d يمتلك�ا الفرد أثناء "بأÍ^ا ) 2018(    و�عرف�ا العموش 
نتمكنھ من حماية نفسھ، ومجتمعة، دو أن يخضع لرقابة وتوجيھ التعامل مع التقنيات الرقمية، و

Ä. نحو طنـھ رخا تقـاء بنفـسھ و والـسلوك �مثـل السـتخدام �ـذه التقنيـات مـن أجـل � العمـوش، " (ر
 )3: ، ص2018

ات والقــــيم ال¬ــــd تؤ�ــــل طــــالب "بأÍ^ــــا ) 2020(   وÅعرف�ــــا الــــرميح، ا�§مــــل،  ف وامل�ــــا رمجموعــــة املعــــا ر
الــرميح، "( الـوا�. و�مــن والـص¶. ملعطيــات ا��يـاة الرقميــة /ـ. جميــع ا§ـاالتا�§امعـة لإلســتخدام

 )222: ، ص2020ا�§مل، 
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اســــة بأÍ^ــــا  ر    وÅعرف�ــــا الباحثــــان إجرائيــــا /ــــ. �ــــذه الد
ً

مجموعــــة مــــن القواعــــد والــــضوابط واملعــــاي�� "
يقـات التكنولوجيــة واملبـادئ ال¬ـd يجـب ع]ـ7 الطالـب �ل ـõام _^ـا أثنـاء تفاعلـھ مـع �خـرnن ع¨ـ� التطب

الرقميــة مثــل ال¨�يــد �لك �و�ــي وشــبBات التواصــل �جتمــا�. واملــدونات وغ���ــا _^ــدف �ســـتخدام 
جـــــة ال¬ـــــd يحـــــصل عل·^ـــــا الطالـــــب /ـــــ. مقيـــــاس املواطنـــــة  ـــا بالد رالــــ�ðيح و�مثـــــل ل�ـــــا وتقـــــاس إجرائيــ

ً

 ".الرقمية

اســة   :رحدود الد

اسة اadالية باadدود التالية   :رال�eمت الد

اسة /. عينة عشوائية من طالب الفرقة الراEعة من الشعب  :من حيث العينة -1 رتمثلت عينة الد
�ـــر بالقـــا�رة بلـــغ عـــدد�ا ) العلميـــة  و�دبيـــة  والنوعيـــة(  ) 339( زبBليـــة ال �بيـــة جامعـــة �

طالبا
ً

. 

اسة /. : من حيث �دوات-2  :رتمثلت أداة الد

   من إعداد الباحثان              .لية ال �بية  مقياس أEعاد املواطنة الرقمية لطالب $-

اµــــ|d �و مــــن العــــام :مــــن حيــــث الــــزمن -3 ل تــــم تطبيــــق مقيــــاس املواطنــــة الرقميــــة /ــــ. الفــــصل الد ر
 . م2022ـ  2021ا�§ام�. 

اسة رcطار النظر للد  :ي

ا  ــ عة، أصـــــبحت التكنولوجيـــــا وتطبيقا¾^ـــ ات تقنيـــــة مZـــــسا ــــو ر     /ـــــ. ضـــــوء ما±ـــــش�ده العـــــالم مـــــن تطـ ر
ة �امـة وحاجـة أساسـية /ـ. $افـة جوانـب حيـاة ا§تمـع مثـل التعلـيم والـ�ðة ا ورلرقمية بمثابة ضـر

ـــــــة  ــــــ� مالمـــــــــح ��ـــــــــشطة ا��ياتيــ ـــــ. �غي�ـــ ــــــة الرقميـــــــــة /ــــ ـــــــاعدت التكنولوجيـــ ــــصاد، وســ ة و¢قتـــــ ــــا روالتجـــــ
اســية   رللمجتمعــات، وا�عكــس ذلــك ع]ــ7 مالمــح العمليــة ال �بوnــة والتعليميــة حيــث بــدأت الب�ئــة الد

ونالتتحو ت سة �ف �اضية /. ظل جائحة $و سة الذكية ثم املد nجيا إ78 املد رد ر ر ر
ً

. 

 :املواطنة واملواطنة الرقمية

ر     ومـــع Í^ايـــة �لفيـــة الثانيـــة بـــدأت ا§تمعـــات /ـــ. التحـــو نحـــو العـــصر الرقeـــd، /ـــ. ضـــوء التطـــو  ل
تطـوnر الب ـ» التحتيـة لاملذ�ل لتكنولوجيا املعلومات و�تصاالت، �مر الـذي أدى بالـدو إ8ـ7 دعـم و

ات الطـــالب /ـــ. إســـتخدام �ــــذه  رالتكنولوجيـــة لـــدí^ا، وإعـــادة �يBلـــة مؤســـسات التعلـــيم لتنميـــة قـــد
 )140: ، ص2018إبرا�يم، . ( التكنولوجيا

روÅعــد مف�ــوم املواطنــة فكــرة اجتماعيــة وقانونيــة وسياســية ســا�مت /ــ. تطــو ا§تمــع ¢�ــسا�ي       ّ ّ ّ

̂ــا املBـــان لEــشBل كب�ــ� _^ــدف الوصــو بالد Íل عــام بأBــشE ف�ـــاnمكــن �عرnَّولـــة إ8ــ7 املــساواة والعــدل، و

الذي ±ستقر فيھ الفرد EشBل ثابت داخل الدولة أو يحمل جpسي½^ا وBnو مشار$ا /. ا��كم وnل õم 
ً

ن
 ،õه مــن املــواطن�ن دو أي نـــوع مــن التمي�ـــ�ـــساو مــع غ�ـــZل مBــشE تمتــعnة ع�^ـــا، و ّبــالقوان�ن الــصاد ن ي ر

، وnل ــõم بــأداء مجموعــة مــن الواجبــات تجــاه الــوطن، وتــدل ن$ــاللو أو اللغــة  قبمجموعــة مــن ا��قــو
 )1: ، ص2021أبوجيھ، . (ناملواطنة /. القانو الدو8. ع]7 ا�§pسية

َ    واملواطنة مأخوذة من الوطن، أي املõø الذي تقيم بھ، و�و موطن ¢�سان ومحلھ، وnقال وطن  ْ َُ ََ ُُ ْ َ َِ
ُ ل

ْ َ

أي اتخـــذه وطنـــا، : البلـــد
ً

ْوا�§مـــع أوطـــان َ
، .( لمøـــõ إقامـــة ¢�ـــسان، ولـــد فيـــھ أم لـــم يولـــد:  رابـــن منظـــو

nخ، ص ربدو تا  )451: ن
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nخيــة ع]ــ7 مــر العــصو ح¬ــ» اســتقر ملــا اســتقر عليــھ �ن،  ات تا ر    وقــد مــر مف�ــوم املواطنــة بتطــو رر َّ

ات القديمـــة والـــشراýع و�ديـــان، ومـــا انÛثـــق ع�^ـــا مـــن أيـــديولوجيات /ـــ.  وضـــع رفقـــد أســـ�مت ا��ـــضا
حبـة لـس�. ¢�ـسان لتأكيـد فطرتـھ وإثبـات ذاتـھ وحقـھ رأسس ل�þرnة واملساواة فاتحة بذلك آفاقـا 

ً
  
ات �مــر الــذي فــتح ا§ــال للفكــر الــسياd|µ ¢غرnقــي ومــن Eعــده  رباملــشاركة الفعالــة /ــ. اتخــاذ القــرا َّ

غـم �ـذا التطـو إال أن مف�ـو ما�ي ليضع $ل م�^ا أسس مف�ومھ للمواطنـة، و َّالر ر م املواطنـة تراجـع رو
ن/. الفكر السياd|µ /. العصو الوسطى ولم ±عود ��تمام بھ ح¬» حلو القر الثالث عشر، و�عد  ل ر
ا �امـــا /ـــ. تدشـــ�ن أو8ـــ7 ا�¯طـــوات  ة الفر�ـــسية نقطـــة تحـــو عـــرف مف�ـــوم املواطنـــة مع�ــا تطـــو الثــو

ً ً َ
ر ِر

َ ل
  )3 – 1: ، ص2021أبوجيھ، . ( قلتثÛيت ا��قو املدنية �جتماعية للمواطن ¢�سان

ق      واملواطنــة التقليديــة �ــش�� إ8ــ7 مــا ع]ــ7 الفــرد مــن واجبــات نحــو ا§تمــع، ومالــھ مــن حقــو يجــب 
ك مـشاركة إيجابيـة  رتوف���ا لھ و�ع¨� عن �ل õام  ب�نھ و��ن الدولة، بحيث يندمج /ـ7 ا§تمـع وÅـشا

الئــھ وحبـھ لــھ، ب�نمـا امل وفعالـة مـدفوعا بقــوة انتمائـھ ل�ــذا الـوطن و واطنــة الرقميـة �ــش�� إ8ـ7 تفاعــل ً
الفــرد مـــع غ�ـــ�ه باســـتخدام �دوات والوســـائط الرقميـــة مثـــل ا��اســـوب بمختلـــف أشـــBالھ، ومواقـــع 

 )122: ، ص2017املالح، . (التواصل �جتما�.

ي    ب�نمـــا يــــر مجا�ـــد بــــأن املواطنـــة الرقميــــة «ـــ. مجموعــــة القواعـــد والــــضوابط واملعـــاي�� و�عــــراف 
ا ال¬ــd يحتاج�ــا املواطنــو مــن أجــل املــسا�مة /ــ. رìــ. و�فBـار _^ــدف � نســتخدام �مثــل للتكنولوجيــ

 )77: ، ص2017مجا�د،  (."الوطن وتقدمھ

مجموعة القيم املتبعة حيث �ستخدام �مثل و¢يجاÚي لألدوات "بأÍ^ا ) 2017(    وÅعرف�ا طوالبة 
ا التكنولوجية ال¬d يحتاج�ـا الطـالب  Eغـض النظـر عـن فئـا¾^م  العمرnـة ومـستوnا¾^م الثقافيـة صـغا

ً
ر

ا، _^ـــدف املـــسا�مة /ـــ. رìـــ. أوطـــاÍ^م وحماي½^ـــا مـــن ســـوء اســـتخدام أدوا¾^ـــا $ـــانوا أم كبـــا
ً
طوالبـــة، ". (ر

 )291: ، ص 2017

ة العالقة ب�ن املواطنة الشاملة واملواطنة الرقمية ع]7 النحو التا8.   :ر    وnو�È شقو

ســـ�ا /ـــ. الواقــــع الفع]ـــ.، و«ــــ.  أن املواطنـــة الرقميـــة إنÛثقــــت كفكـــرة مـــ- رن مف�ــــوم املواطنـــة ال¬ــــd نما
d|}ا�ام بقواعد وقوان�ن وقيم العالم �ف õ نتماء و�ل� d امتداد للمواطنة الشاملة و�ع. 

قمية وتقنيات تكنولوجية، حيث يركز كال - َّ �س�م املواطنة الرقمية /. تنمية قيم املواطنة بأدوات  َّ رَّ
ُ

 .  املواطن الصا��املف�وم�ن ع]7 إعداد

 يركـز كــال املف�ــوم�ن /ــ. �عزnـز �تجــاه �خالìــ. والــسلو$ي للفــرد نحـو ذاتــھ وتــدعيم منظومــة قيميــة -
ة الوقت ة، . (روسلوكية قوnة م�^ا �نتماء واملسئولية و�ح �ام وادا  )18: ، ص2017رشقو

يــا Eــسرعة فائقــة، و/ـــ. ُ   وÅعــرف العــصر الــذي �عــ�ش فيـــھ بالعــصر الرقeــd؛ حيــث تتغ�ـــ� التكنولوج
nب  لية تـد س وا�§امعـات مـسؤ ات التكنولوجية تتحمل املـدا رضوء �ذه التطو ور " املـواطن الرقeـd"ر

ات للوصـــو لإلن �نـــت  لليBــو مواطنـــا صـــا��ا، لـــذا يجـــب ع]ـــ7 املـــواطن�ن أن يتمتعـــوا باملعرفـــة وامل�ـــا رن
ً ً

قمي�ن  .رليصبحوا مواطن�ن 

�ا /. أساليب �عامل الناس مع Eعض�م البعض، ومفا�يم ر    وقد أحدث �ذا التطو التكنولوÄ. �غ�
ً

ــــــات الكب�ــــــــ�ة  اة ¢يجابيــ ــــوا ـــــل الرقميـــــــة، وظ�ــــــــرت بمـــ ــــــ� شــــــــبBات التواصـــ ـــــات ع¨ـ زومحـــــــددات ا§تمعـــ
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سـات غرnبـة، وأخالقيـات وأنمـاط  رللمستحدثات والتطبيقات التكنولوجية؛ سلبيات متعددة، ومما
 ع]ــــ7 ســـلوكيات مجتمعاتنــــا ¢ســــالمية تفك�ـــ� دخيلــــة، حيـــث دخلــــت Eعــــض الـــسلوكيات املــــستحدثة

 dفـة سـابقا وال¬ـ ا�افظة مما أدى إ78 انZشار أنواع حديثة من أساليب ا�§رnمـة ال¬ـd لـم تكـن معر
ً

و
 )248: ، ص 2021القر�ي، . (ٍتدار بواسطة أيد خفية خلف شاشات �ج�زة ¢لك �ونية

ت ا§تمع أحد أ�م مظـا�ر ا��يـاة     وأصبح استخدام شبكة املعلومات الدولية من قبل $افة فئا
ـــالرغم مـــــن �ثـــــار ¢يجابيــــــة الناتجـــــة عـــــن اســـــتخدام �ــــــذه  ــــة الطــــــالب، و�ــ ـــراد و�خاصـ ــــة لألفــ اليوميـ
يالتطبيقـات ¢لك �ونيـة مــن قبـل الطــالب إال أÍ^ـا تنطــو ع]ـ7 الكث�ـ� مــن ا¯ـاطر؛ و�ــو �مـر الــذي 

ة توعي½^م بكيفية التعامل مع�ا بحيث يتم توظي  .ف�ا التوظيف �مثلور±ستد�. ضر

ى   وnـــر الBـــوت أن املواطنـــة الرقميـــة تقـــوم /ـــ. �ســـاس ع]ـــ7 اســـتخدام التكنولوجيـــا _^ـــدف تأســـ�س 
جديــدة �ـسبح /ــ. عــالم اف �ا{ـ|d يZــيح للطالــب فـرص أوســع للمــشاركة والتعب�ــ� " مواطنيــة"عالقـات 

ه بدو حدود أو قيود وتBوnن عالقات فكرnة تتخطى حاجز املBان، وا نعن أفBا ��ـدود ا�§غرافيـة، ر
روفرضت نمطا جديدا من العالقـات ذات البعـد العـالde وأسـ�مت /ـ. ظ�ـو فكـرة املواطنـة العامليـة، 

ً ً

نو�تعب�ــ� أدق يمكــن القــو أن املواطنــة ¢ف �اضــية فكر¾^ــا تقــوم ع]ــ7 أن �نــاك عــالم مــن دو دولــة  ل
طــن، فــالوطن �ــو الفــضاء املعلومــا�ي الــذي �ــس�م بــھ الوســا وومــن دو أمــة و ئط الرقميــة، و�التــا8. ن

الBوت، . (فاملواطنة الرقمية العاملية بمثابة وسيلة تتخطى ا��واجز الثقافية والقفز ع]7 صراعا¾^ا
 )71-70: ، ص2015

سة و/. ا�§امعات ب�ن صفوف      روال شك أن �شر ثقافة املواطنة الرقمية ب�ن أفراد �سرة و/. املد
ة م�þــة، وnجــب أن تتحــ Åع /ــ. جامعاتنــا، ح¬ــ» نــتمكن مــن ورالطــالب أصــبح ضــر رو إ8ــ7 بــرامج ومــشا ل

ـــ7 م�^ـــــــا  ــــز �ســــــتفادة املث]ـــ ـــع �عزnــ ــا مــــ ـــسلبية امل õايــــــدة للتكنولوجيــــ ـــــة مجتماعتنــــــا مــــــن �ثـــــــار الـــ حمايـ
d الوط de3: ، ص2014القايد، . ( للمسا�مة /. تنمية مجتمع املعرفة و�ناء �قتصاد الرق(  

ن إ8ـــــ7 الـــــو     ـــر وونظـــــرا ألن الطـــــالب يفتقــ
ً

ات وفنيـــــات التعامـــــل  ر�. بقـــــوان�ن التواصـــــل الرقميـــــة وم�ـــــا
ن¢يجاÚي مع ما يقرأونھ /. صفحات ¢ن �نت؛ من أخبار كث��ة وشاýعات ومـا يواج�ـو مـن حـسابات 
�ــــاب، وم�^ــــا مــــا ±ــــسو ملنتجــــات إباحيــــة  اص أو منظمــــات مج�ولــــة م�^ــــا مــــا يــــدعو لإل قو�ميــــة أل�ـــ̄ـ ر

ة إلك �ونيـــــة مــــشبو�ة، وأخالقيـــــات وأف ـــا Bــــار مـــــضللة  ممــــا قـــــد يــــؤدي بالـــــشباب إ8ــــ7 �نحـــــراف روتجـ
. والتخلق بمثل �ذه �خالقيات الس�ئة، أو ±عرض�م لالب õاز، أو يجند�م ضد مجتمعا¾^م و�لداÍ^م

  ) 252: ، ص 2021القر�ي، ( 

فاملواطنة الرقمية ¾^دف إ78 إيجاد الطرnق ال�ðيح لتوجيـھ وحمايـة جميـع املـستخدم�ن 
�ـة الـسلو$ات املنبـوذة خصوصا م�^م �طفال  رواملرا�ق�ن، وذلك بZـÇ§يع الـسلو$ات املرغو�ـة ومحا

قde يحب وطنھ وnج½^د من أجل تقدمھ ، 2014القايد، . ( ر/. التعامالت الرقمية، من أجل مواطن 
 )80: ، ص2016الد�شان، (،  )3: ص

. مجتمعنا، والدليل وÅعد سوء استخدام التكنولوجيا نمط سلو$ى ظ�ر Eشدة /. �ونة �خ��ة /    
ع]ــ7 ذلـــك مـــا تطالعنــا بـــھ الـــ�ðف واملوقـــع �لك �ونيــة مـــن آن آلخـــر مــن مظـــا�ر إســـاءة اســـتخدام 
رالتكنولوجيـــا، مثـــل التنمـــر �لك �و�ــــي ومـــن أبـــر مظـــا�ره اســــتخدام الفوتوشـــوب /ـــ. تركيـــب صــــو  ز

�م والZــــش��� _^ــــم، وانتحــــال �¯ــــصيات أنــــاس آ خــــرnن، زأل�ــــ¯اص ع]ــــ7 أفــــالم إباحيــــة _^ــــدف إب ــــõا
س، والوصــو إ8ــ7 مواقــع الوnــب ¢باحيــة، ولعــب ألعــاب الفيــديو خــالل  لوالقرصــنة /ــ. خــوادم املــدا ر
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اسة، وجميـع �ـذه الـسلوكيات بـال شـك تZنـاقض تمامـا مـع خـصائص ومواصـفات املواطنـة  ف �ة الد
ً

ر
 .الرقمية

ـــد أخ ــــة ضــــ ـــــة، وقائيـــ ــــ7 سياســـــــة وقائيـــــــة تحف�õيــ ــــــة إ8ـــ ــــــس ا��اجـ طـــــــار ى    وnـــــــر الد�ـــــــشان أننـــــــا /ـــــــ. أمـ
ة توعيـة الطـالب بمجموعـة  ورالتكنولوجيا، وتحف�õية لالستفادة املث]7 من إيجابيا¾^ـا، وتتـضمن ضـر
، ال¬d يpب�ـ. أن يتمتعـوا _^ـا وÅـستفيدوا م�^ـا أثنـاء �عـامل�م مـع  التكنولوجيـا و�ل õامـات  قمن ا��قو

dــا أثنــاء �عــامل�م مع�ــا، وال¬ــ^Íؤدوnمــوا _^ــا وõ ب�ــ. أن يلpي dل �عــرف �ن /ــ. دو العــالم والواجبـات ال¬ــ
 )77: ، ص2016الد�شان، . (املتقدم باملواطنة الرقمية

غم ا¯اطر ال¬ـd يمكـن أن يتعـرض ل�ـا الطـالب نZيجـة إسـتخدامعم الوسـائط الرقميـة؛ إال أن      رو
�ا لتــــوف�� املعرفــــة والــــو�. Eــــشأن ا��قــــو  قتلــــك �دوات بمــــا تتم�ــــõ بــــھ مــــن مواقــــف يمكــــن إســــZثما ر

ليات �ا نقطة إنطـالق للتـصدي للمخـاطر الناجمـة وواملسؤ ر وقيم املواطنة الرقمية، بل يمكن إعتبا
، . (ع�^ا و ناملو  )55: ه، ص1441ز

ب عاملية وعر�ية /. مجال املواطنة الرقمية ب و�عرض�ا $التا8.:ر  تجا  :ر تنوعت تلك التجا

لالوصــو إ8ــ7 �ن �نــت أحــد      انطالقـا مــن الــس�. إلعــداد املــواطن الرقeــd أقــرت �مــم املتحــدة بــأن 
اج  رحقـــو ��ـــسان، وحرصـــت العديـــد مـــن الـــدو مثـــل برnطانيـــا والواليـــات املتحـــدة وكنـــدا ع]ـــ7 اد ل ق
ا  اســـية، كمـــا وضـــعت أســـ �اليا إطـــا رموضـــوعات متعلقـــة باملواطنـــة الرقميـــة لطال_^ـــا /ـــ. املنـــاãä الد ر

عا تحــت شــعار  ملــشر
ً

 والــذي يــنص ع]ــ7 �عمــيم ،"تطــوnر مــستقبل أســ �اليا الرقeــd: �تــصال بثقــة"و
nب املعلم�ن و �باء عل·^ا وفق خطة وطنية متBاملة، وجعلت  Åس املواطنة الرقمية للطالب وتد رتد ر
ب /ـ. �ـذا  الـت التجـا ، وع]7 املستو العرÚي ال رفر�سا موضوع املواطنة الرقمية قضية وطنية ك¨� ز ى ى

ا�§ــــزار، . ( Eعــــض املؤســــساتا§ـــال محــــدودة للغايــــة واقتــــصرت ع]ــــE 7عــــض ا�ــــاوالت الفرديــــة /ــــ.
 )76: ، ص2016الد�شان، (، )357: ، ص2014

õو/. كندا أشار ديف�    Davis) 2020 ( للمواطنـة الرقميـة كمـا إ78 عدم وجـود ف�ـم وتوصـيف محـدد
ات التعليمية وÅعيق  ا للمواطنة الرقمية مما ±عيق املباد nو ال تقدم تصو ة التعليم /. أونتا ا رأن و ر ًرر ز

ـــ7 بنـــــاء أفBـــــار املواطنـــــة الرقميـــــة التطـــــوnر الـــــشا س ع]ــ رمل للمف�ـــــوم؛ إال أÍ^ـــــا �ـــــÇ§ع مجـــــالس املـــــدا
ل و�خالìـــ.  و�ـــشر�ا، و�ـــش�� النتـــائج إ8ـــ7 أن املواطنـــة الرقميـــة تتم�ـــõ /ـــ. الغالـــب باالســـتخدام املـــسؤ

  (Davis,  2020, p:46.(للتكنولوجيا

Åس ال �بيـــة و/ــ. اململكـــة املتحــدة وال¬ـــd تمتلــك أكÙـــ� �نظمـــة ال �بوnــة جمـــو    ردا /ــ. الغـــرب، وnــتم تـــد
ً

اســــية دو أن يـــتم تــــضمي�^ا _^ــــا، ب�نمـــا /ــــ. فنلنــــدا ¾^ــــتم  نالرقميـــة /ــــ. كث�ــــ� مـــن �حيــــان باملنــــاãä الد ر
ـــا بـــــا�تو والـــــذي ±ـــــشمل املواطنـــــة  ـــية أكÙـــــ� مــــن إ�تمام�ــ اســ ات والكفـــــاءات /ـــــ. املنـــــاãä الد ىبامل�ــــا ر ر

nبا مــــــستمرا، ول�ـــــم  ـــد ـــى املعلمــــــو تــ الرقميـــــة، وnتلقــ
ً ً

ر ــــ�اء ن ـــة أÍ^ــــــم ±عت¨ـــــ�ون خ¨ــ جــ ـــــ7 د فيعـــــة إ8ـ رمBانــــــة  ر
ســاعة مــن التعلــيم القــائم ع]ــ7 ) 200( بإضــافة 2015ومح ــ�ف�ن، و/ــ. إيطاليــا قامــت ا��Bومــة عــام 

س التقنية وامل�نية كجزء من إصالح نظام التعلـيم، الـذي  اd|µ /. املدا رالعمل سنوnا إ78 املن�ã الد ر
ً

ات الرقمية ن، جران. (رإ�تم بصفة خاصة بامل�ا  )18 – 17: ، ص2017ود وآخر

nــا ا�§نو�يــة تخــصيص     ت $و روقــر و /ــ. الف ــ�ة مــا بــ�ن عــام ) 1.4(ر  لتموnــل 2015 و 2013رمليــار يــو
ر، ومــــن املقــــر أن يــــتم /ــــ. ضــــوئھ �عمــــيم الكتــــب "Smart Education)  "ال �بيــــة الذكيــــة(برنامج�ــــا 
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nــد حــوا8.  ســية الرقميــة، وتز واملد  التعلــيم قبــل ا�§ــام�. بــاأللواح نمليــو طالــب مــن مراحــل) 7.76(ر
 ، ات للتوعية باملبـادئ �خالقيـة للمعلمـ�ن والطـالب وأوليـاء �مـو رالرقمية، ونظمت دو كمـا أعـدت ر

ات الرقميــة املتقدمــة لــضمان إعــداد مواطن·^ــا لتقلــد فــرص  nب ع]ــ7 امل�ــا رال�نــد بــرامج جديــدة للتــد ر
ات عــددFuture Skills أطلقــت منــصة 2018عمـل /ــ. املــستقبل و/ــ. عــام  تقــاء بم�ــا ر  لإل نمليــو ) 2(ر

ـــ. القطاعــــات ¢قتـــــصادية  ـــون�ن آخــــرnن مــــن مـــــوظفي املــــستقبل /ـ ف ــــd /ــــ. مجــــال التكنولوجيـــــا، ومليـ
ـــطنا�.  nب ع]ــــ7 التطـــــوnر التق ــــd للذ$اء�صــ ـــا قامــــت بتــــوف�� منـــــصة للتــــد را¯تلفــــة، والطــــالب، كمــ

،  ( .وتحليل البيانات  )154 -152: ، ص2020قعبد الراز

ا مــن   و�عـد  اململكــة العر�يــة الــسعودية مـن الــدو الرائــدة، ال¬ــd جعلــت مـن املواطنــة الرقميــة مــسا
ً
ر ل

ـــات  ـــا �تـــــصاالت واملعلومــ ــــف تكنولوجيــ ة توظيـ ــــاد ات مبـ رمـــــسا س ICTر ـــدد مـــــن املـــــدا ر املطبقـــــة /ـــــ. عــ
س، وكـــذلك /ـــ. مجـــال التعلـــيم والـــتعلم �لك �و�ـــي /ـــ. ظـــل  راملنظمـــة لل¨�نـــامج الـــوط d لتطـــوnر املـــدا

د والفـــصو جائحـــ ســـ¬d /ـــ. التعلـــيم العـــام، والـــبالك بـــو ونـــا، مـــن خـــالل إســـتخدام منـــصة مد لة $و ر رر
 .�ف �اضية /. التعليم ا�§ام�.

ع ّ ال �بو الستخدام وسائل التواصل �جتمـا�. $ـل يـوم     يو/. لبنان انطلق املشر  SOMEONE((و
ـــددة الوســـــ٢٠١٦أبرnـــــل،  ة عـــــن ّ بوابـــــة شـــــبكية ّ تـــــضم مـــــواد متعــ ّو�ـــــو عبـــــا ائط ¾^ـــــدف إ8ـــــ7 مBافحـــــة ر

ة ع]7 التـصدي ل�ـذه الظـا�رة /ـ. ا§تمعـات ) ّالكرا�ية �لك �ونية( رع]7 شبكة �ن �نت و�ناء القد
ّا�ليــــة، وذلــــك مــــن خــــالل تنميــــة املعرفــــة الرقميــــة النقديــــة للــــشباب وأعــــضاء املؤســــسات ال �بوnــــة  ّ

ات التفك�ـــــــ� الناقـــــــد وامل ــــــالل تطـــــــوnر م�ـــــــا ـــــع بـــــــصفة عامـــــــة مـــــــن خـ ـــــة وا��ـــــــوار روا§تمــ ـــــة الرقميــ عرفــ
ة ع]ـ7 مبـادئ ال �بيـة �جتماعيـة اليو�ـسBو، . ( رالديمقراطي ع]7 شبكة �ن �نت، و�عتمـد تلـك املبـاد

 )4: ، ص2016

ة �تصاالت منذ عام  ا ر    و/. مصر بدأت و ، تطوnر قطاع تكنولوجيا املعلومات و�تصاالت 1999ز
ا الــــوط d حيــــث �ـــــس�7 جا�ــــدة لتحقيــــق �قتـــــصاد الر ــ قeــــd مــــن خـــــالل اســــتخدام أدوات تكنولوجيـــ

وتتمثل م�م½^ا /. تمك�ن . املعلومات و�تصاالت لتوف�� الرخاء وا��رnة والعدالة �جتماعية لþ§ميع
قeــــd قــــو ±عتمــــد ع]ــــ7 النفــــاذ املنــــصف إ8ــــ7 املعرفــــة  يتطــــوnر مجتمــــع قــــائم ع]ــــ7 املعرفــــة، واقتــــصاد  ر

ة �تصاالت وتكنولوجيا املعلومات، زو. (قبأسعار معقولة، والتمتع با��قو الرقمية أ، ص . 2021را
 :1) 

ت املادة    يمن الدستو املصر إ78 أن الدولة تل õم بوضع خطـة شـاملة للقـضاء ع]ـ7 ) 25(روقد أشا ر
�ميــة ال�§ائيـــة والرقميــة بـــ�ن املـــواطن�ن /ــ. جميـــع �عمــار، وتل ـــõم بوضـــع آليــات تنفيـــذ�ا بمـــشاركة 

منية محددةمؤسسات ا§تمع املد�ي، وذل  )8: ، ص2014ردستو مصر، .( زك وفق خطة 

ــــصر  nـــــــة مـــ ـــع ر ـــيا مــــ ؤ   وتماشــــ ة 2030ً ا ــــــرعت و ـــــd، شـ ــــــق التحـــــــو الرقeــ ـــــصر لتحقيـ ـــــ �اتيجية مــ ر واســ ز ل
nـــة وخطـــة شـــاملة و�عـــد  �تـــصاالت وتكنولوجيـــا املعلومـــات /ـــ. بنـــاء مـــصر الرقميـــة ؛ حيـــث تمثـــل ر

ُ
ؤ

dـeق قeـd و�نـاء ول. ربمثابة Ð§ر �ساس لتحوnل مـصر إ8ـ7 مجتمـع  رلبـدء /ـ. �ـذا التحـو إ8ـ7 مجتمـع  ل
، يرتكـــز بنـــاء مـــصر الرقميـــة ع]ـــ7 ثالثـــة محـــاو أساســـية، «ـــ. قeـــd قـــو راقتـــصاد  ي لالتحـــو الرقeــــd، : ر

ــــة ــــدأ مـــــن محـــــو �ميـــــة الرقميـ ـــائف الرقميـــــة وال¬ـــــd تبـ ات والوظــ ة . (رمنـــــصة مـــــصر الرقميـــــة امل�ـــــا ا رو ز
 (1: ب، ص . �2021تصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 

nــة مــصر 2030    وتــدعم اســ �اتيجية �تــصاالت وتكنولوجيــا املعلومــات    2030ؤ تحقيــق أ�ــداف ر
و�ــشمل �ـذه ��ــداف تطـوnر البpيــة التحتيـة لتكنولوجيــا املعلومــات . مـن خــالل بنـاء مــصر الرقميـة
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رو�تــصاالت، و�عزnــز الــشمو الرقeــd، وÅعتمــد بنــاء مــصر الرقميــة ع]ــ7 ثالثــة محــاو أساســية، و«ــ.  ل
ـــdا ات والوظـــــائف الرقميــــة، و¢بـــــداع الرقeــ رلتحــــو الرقeـــــd، وامل�ـــــا ا . (ل ــ ة �تـــــصاالت وتكنولوجيـــ ا رو ز

 (2: أ، ص . 2021املعلومات، 

     كما جاء ضمن ��داف التنفيذية ل¨�نامج تكنولوجيا التعلـيم املتـضمن /ـ. ا�¯طـة �سـ �اتيجية 
ُ

nة مصر العر�2030 -2014للتعليم قبل ا�§ام�.   :  م ما ي]. 2017 -2016ية ب�^اية رم بجم�و

سات - nاض �طفال ع]7 استخدام تكنولوجيا املعلومات و�تصال /. املما nب جميع معلمات  ر تد ر ر
 .ال �بوnة داخل وخارج الصف

ة ال �بيـة . ( توف�� دليل للمواطنة الرقميـة ا�¯اصـة باسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات و�تـصال- ا رو ز
 )130-128: ، ص2014والتعليم، 

 أسباب �cتمام باملواطنة الرقمية 

 .ر ظ�و Eعض السلوكيات السلبية املتعلقة بإستخدام الوسائل التكنولوجية ا��ديثة-

 . ¢دمان ¢لك �و�ي-

ض الــــ�ðية العـــضوnة مثــــل جفــــاف العــــ�ن، وÚعـــض �مــــراض النفــــسية مثــــل - ر ظ�ـــو Eعــــض العــــوا ر
 .العزلة و�نطواء

دياد معدالت-  ا�§رائم ¢لك �ونية املرتبطة بإستخدام الوسائط الرقمية، مثـل اخ ـ�اق ز تصاعد وا
 .ا��سابات البنكية، و�شر الف��وشات

 .انZشار املواقع ¢باحية ع]7 شبكة ¢ن �نت -

 . قرصنة وسرقة معلومات و�يانات مستخدمي الوسائط الرقمية-

�مر إلتقـاط صــو �¯ــصية وعمـل فيــديو�ات إباحيــة لآلخـرnن _^ــدف اب- : ، ص 2017مجا�ــد، . (ز ــõا
77  ( 

 :مراحل تنمية املواطنة الرقمية

 :تمر عملية تنمية أEعاد املواطنة الرقمية Eعدة مراحل $التا8.             

nــد الطلبـــة بمــا يــؤ�ل�م ليــصبحوا مثقفــ�ن بالوســائط التكنولوجيـــة، : الــو�. مرحلــة -1 ووف·^ــا يــتم تز
ــــ7  ـــــا78 يجـــــــب أال تقتـــــــصر معـــــــرف½^م ع]ـــ ف و�التـ ــــا ـــــات املاديـــــــة وال¨�مجيـــــــة واملعـــ ـــــة باملBونــ ر¢حاطــ

�ا، انتقاال ملرحلة الو�. باالستخدامات غ�� املرغو�ة لتلك التكنولوجيا �ساسية بل تجاو
ً

 .ز

ســة املوج�ــة-2 ة الطالــب ع]ــ7 اســتخدام التكنولوجيــا /ــ. منــاخ ±ــÇ§ع ع]ــ7 : ر مرحلــة املما رو�ع ــ» قــد
ــــــــن إد ــــــساعده مـ ـــــا ±ــــ ـــاطرة و�كZــــــــــشاف، و�مــــ ــــتخدامات را¯ــــــ ــــن �ســــــ ـــــب مـــــ ــــــــو مناســـــ ـــا �ـ اك مـــــــ

 .التكنولوجية وما �و غ�� مناسب

ل و¾^ــتم �ـذه املرحلــة بتقـديم نمـاذج إيجابيــة مثاليـة حــو : والقـدوة مرحلـة النمذجـة وإعطــاء املثـل-3
نكيفية استخدام الوسائط التكنولوجية /. $ل مـن الب�ـت وا�§امعـة ح¬ـ» تBـو تلـك النمـاذج 
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م�ن نماذج للقدوة ا��سنة يمكن أن يتخذ�ا الطلبة قدوة ل�م ا�يطة بالطلبة من آباء ومعل
 .أثناء استخدام�م للمواطنة الرقمية

ــــسلوك-4 ـــة فــــــرص مناقــــــشة :  مرحلــــــة التغذيــــــة الراجعــــــة وتحليــــــل الــ ــــاح للطلبــــــة /ــــــ. �ــــــذه املرحلـــ وnتــ
ة ع]ـــ7  اســـة، وصــوال ملرحلـــة امــتالك املقـــد راســتخداما¾^م للتقنيـــات الرقميــة داخـــل قاعــة الد ر

ً

اسة من خالل تأمل ذا�ي نقد وتم ري�õ �ستخدام السليم للتكنولوجيا داخل وخارج قاعة الد
ساتھ  )292: ، ص 2017طوالبة، . (رملما

 :جوانب املواطنة الرقمية

ـــات : ا�§انـــــب املعر/ـــــ. - ــــشمل جمـــــع البيانـــــات البيانـــــات واملعلومـــــات املرتبطـــــة بالتكنولوجيـــــا وتقنيــ وÅـ
 .املعلومات

ات التكنولوجيـة ال¬ـd يتمتـع _^ـا الطـالب وnمكـ�^م مـن خالل�ـا تنفيـذ وnتضمن: ي ا�§انب امل�ار- ر امل�ا
 .امل�ام التكنولوجية املطلو�ة م�^م

وÅـــشمل �خالقيــــات والقـــيم املتعلقـــة بالثقافـــة املــــصرnة، وnجـــب مراعا¾^ـــا عنــــد :  ا�§انـــب الـــسلو$ي-
ن، . (التعامل مع الوسائط الرقمية وعبد الراز وآخر  )142: ، ص2020ق

 : املواطنة الرقميةأoعاد

اســـات ال¬ـــd تناولـــت املواطنـــة الرقميـــة مثـــل  ( ر    قـــام الباحثـــان بمراجعـــة العديـــد مـــن �دببـــات والد
Ribble, M., Bailey, G. & Ross, T,2004, p: 6-12)، Education ,2013. P:1)(  ، ) ،الد�ـشان

ة (، )54-40 :، ص2019أبــو Ð§ــر،(، )172 -170: ، ص2018ن©^ــان، (، )85 – 81: ، ص2016 ر�دا
 ،(Yıldız, et al, 2020, p:301l(، )4: ، ص2020العامـة للتعلــيم ¢لك �و�ــي والــتعلم عــن Eعــد، 

(Pangrazio & Green,2021,p: 19) 

0pعاد !التاoسة تحتو ع01 ]سعة أqئ يوتصنف املواطنة الرقمية �� ثالثة محاو  ر  :ر

لاatو �و  :و:شمل: التعليم: ر

ــــة ( الثقافــــــة الرقميــــــة  -  ـــيم و�علـــــــم ):محــــــو �ميــــــة الرقميــ ـــ7 �علـــ ة الطالــــــب ع]ـــ ـــــا قــــــد ر يقـــــــصد _^ـ
ـــ. ضـــــوء  التكنولوجيـــــا واســـــتخدام وســـــائط�ا ا¯تلفـــــة /ـــــ. $افـــــة ا§ـــــاالت العلميـــــة وا��ياتيـــــة /ــ
ا  التطو ال�ائل الذي طرأ /. مجال التكنولوجيا، و�رغم أن مؤسسات التعليم قد حققت إنجا
ً
ز ر

معقوال /ـ. مجـال �علـيم واسـتخدام 
ً

ال أمام�ـا الكث�ـ� للقيـام بـھ، اذ ال  زالتكنولوجيـا، إال أنـھ مـا 
ا  nب عل̂· ربد أن يتم ال �ك�õ بصفة خاصة ع]7 نوعية التكنولوجيا الواجب تÛن·^ا و�علم�ا والتد
والــــو�. باألســــلوب �مثــــل /ــــ. �ــــشغيل�ا و�ســــتفادة م�^ــــا، فاملواطنــــة الرقميــــة تقــــوم ع]ــــ7 �علــــيم 

ى مع �خذ  /. �عتبار حاجة �ؤالء �فراد إ78 مستو عال مـن وتثقيف �فراد بأسلوب جديد
ات محو �مية املعلوماتية  .رم�ا

ة             ـــع معطيـــــات الثـــــو ـــبحنا �عـــــا�ي مــــن أميـــــة حقيقيــــة /ـــــ. �عاملنـــــا مـ ر   وnــــر الد�ـــــشان أننــــا أصــ ى
جات العل ـــا نجــــد املتعلمــــ�ن منــــا وحملــــة أع]ــــ7 الــــد جــــة أننـ رالتكنولوجيــــة واملعلوماتيــــة، لد ميــــة، غ�ــــ� ر

nن ع]ـــ7 ترجمـــة التكنولوجيـــا ا��ديثــــة و¢فـــادة م�^ـــا، تلـــك التكنولوجيــــا ال¬ـــd �غلغلـــت /ـــ. $افــــة  رقـــاد
/ـ. مجتمعنـا " أمية التكنولوجيا املعلوماتية"جوانب ا��ياة، مما ترتب عليھ حاجتنا املاسة إ78 محو 

 .املعاصر
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ة الطالب ع]7 التبادل ¢ل :Gتصاالت الرقمية  -   ك �و�ي للمعلومات مع �خرnنروnقصد _^ا قد
و�ذه امل�õة تمكن �فراد من �تصال فيمـا بيـ�^م م�مـا $ـان Eعـد املـسافة بيـ�^م وم�مـا اختلفـت 

، : �مــــاكن، ع¨ــــ� مجموعــــة مــــن وســــائل �تــــصاالت مثــــل لال¨�يــــد ¢لك �و�ــــي، وال�ــــاتف ا�مــــو
ـــل الـــــبال ـــا�.، وأدوات التعلـــــيم �لك �و�ـــــي مثــ ــــن ومواقـــــع التواصـــــل �جتمــ ــــا، ومـ د وغ���ـ رك بـــــو

م إلتخـــــاذ  nب الـــــال ـــ� أن الكث�ـــــ� مـــــن مـــــستخدمي �ـــــذه الوســـــائل ال يتـــــوافر لـــــدí^م التـــــد زالواÈــ ر
ات الوسائط الرقمية املتنوعة ات السليمة عند مواج�ة خيا رالقرا  . ر

ة الرقمية  -  ات بيـع وشـراء البـضاýع إلك �ونيـا، وذلـك  :رالتجا روnقصد _^ا تمكن الطالب من م�ا
ن عمليات البيع والشراء ع¨� املواقع �لك �ونية، وال بد أن يBـو $ـل مـن البـاýع /. ضوء انZشار

ط وقوان�ن  وواملش � ع]7 و�. بالقضايا املتعلقة _^ذه العمليات؛ لذا وجب توعية �فراد Eشر ي
البيـــع والـــشراء ع¨ــــ� شـــبكة �ن �نــــت حمايـــة لــــھ مـــن عمليــــات الـــسرقة و�ب ــــõاز، و�ـــذلك يــــصبح 

 deتقاء باالقتصاد ا�]7املواطن الرق رفعاال /. �
ً

. 

 :وÅشمل: اح��ام النفس واح��ام 5خرCن: راatو الثاFي

nقــــصد بــــھ املــــشاركة �لك �ونيــــة الBاملــــة /ــــ. ا§تمــــع، أي يجــــب أن يتــــاح و: لالوصــــو الرق}ــــ, - 
ــائط�ا، والعمـــــل بجديـــــة نحـــــو تـــــوف��  ـــع اســـــتخدام التكنولوجيـــــا بBـــــل وســـ �§ميـــــع شـــــرائح ا§تمــ

ـــائط قا��قـــــو الرق ميـــــة املZـــــساوnة ودعـــــم الوصـــــو ¢لك �و�ـــــي خـــــصوصا وأن إســـــتخدام الوســ
ً

ل
التكنولوجيــة /ــ. تزايــد مــستمر، وح¬ــ» نـــصبح مــواطن�ن منتجــ�ن، ال بــد أن نتح]ــ7 بــاالل õام مـــن 

 .لأجل ضمان توف�� آليات وتقنيات الوصو الرقde إ78 جميع أفراد ا§تمع است�ناء

متلكھ الطالب من معاي�� سـلوكية واجـراءات للتعامـل يقصد _^ا ما ي:  الرقdeالسلوك قواعد  - 
ـــة باســــــتخدام  ــــاء الـــــسلوكيات ¢يجابيـــــة لـــــدى الطلبــ ـــ. العـــــالم الرقeـــــd و¾^ـــــدف إ8ـــــ7 �عزnـــــز و�نـ /ــ
املنــصات ¢لك �ونيــة املعتمــدة /ــ. التعلــيم العــام، وتــوف�� مرجعيــة ضــابطة لــسلوكيات الطلبــة 

/ـــ. التعلــيم ¢ك �و�ـــي EـــشBل خـــاص، الرقميــة /ـــ. اســـتخدام التقنيـــة EــشBل عـــام واســـتخدام�ا 
ســات الـــ�ðيحة لإلســتفادة املث]ــ7 مـــن إمBانيــات املنــصات التعليميـــة /ــ. التعلـــيم  روتــوف�� املما
¢لك �و�ي، إال أن سن الZشرÅعات واللوائح وسياسات �ستخدام وحد�ا ال تكفي، فال بد من 

قميـــ�ن  n©^م ع]ــ7 أن يBونـــوا مـــواطن�ن  رتثقيــف $ـــل املـــستخدم�ن وتـــد مــسئول�ن /ـــ. ظـــل مجتمـــع ر
 .جديد

̂ــا مـــا يمتلكـــھ الطالــب مـــن معـــاي�� ســلوكية واجـــراءات للتعامـــل /ـــ. : القــوان^ن الرقميـــة -  يقـــصد _
ليتھ الرقمية عن �عمال و�فعال ال¬d يقوم _^ا، وقد قامت ا§تمعات  والعالم الرقde ومسؤ

¬ـــd يجـــب ع]ـــ7 ا¯تلفـــة Eـــسن مجموعـــة مـــن القـــوان�ن ال¬ـــd تتـــضمن مجموعـــة مـــن الـــضوابط ال
نا�§ميــع �ل ـــõام _^ـــا ومـــن يخالف�ــا يقـــع تحـــت طائلـــة القــانو مثـــل أن يقـــوم بـــاخ �اق معلومـــات 
�خرnن أو سرقة ا��سابات البنكية لآلخرnن أو انتحال �¯صيات أفـراد آخـرnن وإ�ـشاء $افـة 

 .أنواع الف��وسات املدمرة و�رامج التجسس وغ���ا من الرسائل ال¬d �عد منافية لآلداب
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 :و:شمل: حماية النفس وحماية 5خرCن: راatو الثالث

  وnقـصد _^ـا ا��رnـات ال¬ـd يتمتـع _^ـا ق«ـ. حقـو إ�ـسانية وقانونيـة :قا��قـو واملـسئوليات الرقميـة -1
قالطالـــب عنـــد الـــدخو إ8ـــ7 العـــالم الرقeـــd، حيـــث يتمتـــع املـــواطن الرقeـــd بحقـــو ا�¯ـــصوصية،  ل

نبات ومـسئوليات، فـال بـد أن يتعـاو املـستخدمو ع]ـ7 وحرnة التعب�� وغ���ا، كما أن عليھ واج ن
ـــذان  ـــا78 البـــــد مــــن تفعيـــــل �ــ تحديــــد أســـــلوب اســــتخدام التكنولوجيـــــا ع]ــــ7 النحـــــو الالئـــــق، و�التـ
قeــــd مواطنــــا منتجــــا ومــــشار$ا فعــــاال، وnح ــــ�م خــــصوصيات  ا�§انبــــان ح¬ــــ» يــــصبح $ــــل مــــواطن 

ً ً ً
ر

 .�خرnن وحقوق�م الفكرnة وحرn½^م /. التعب��

يقـــصد _^ـــا ¢جـــراءات ال¬ـــd تZـــيح للطالـــب التمتـــع بالـــ�ðة النفـــسية : والـــسالمة الرقميـــة الـــ�ðة -2
والبدنيــة أثنـــاء اســـتخدامھ الوســـائط التكنولوجيـــا، وعليـــھ أن í^ـــتم بـــ�ðتھ النفـــسية والبدنيـــة 
ـــام �ج�ــــزة الرقميــــة وا�افظــــة ع]ـــــ7 مــــسافة مناســــبة بــــ�ن عيpيـــــھ  مثــــل ا�§لــــسة الــــ�ðيحة أمــ

يـــضمن لـــھ  ا�افظـــة ع]ـــ7 بـــصره وعـــدم إج�ـــاد العينـــ�ن، وال �غفـــل أيـــضا و�ج�ـــزة الرقميـــة بمـــا 
ً

املواطنـــة "املــشكالت النفـــسية الناتجـــة عـــن اســـتخدام �ـــذه �ج�ـــزة، و�ـــذا يتطلـــب أن تتـــضمن 
nب" الرقمية  .ر�عليم مستخدمي �ج�زة الرقمية أساليب حماية أنفس�م ع¨� التعليم والتد

3- dــــeمايـــة الذاتيــــة( �مـــن الرق��يقـــصد _^ــــا ¢جـــراءات ال¬ــــd يتخـــذ�ا الطالــــب لـــضمان الوقايــــة  ):ا
ســــــو ســــــرقة  ــــع مــــــن أفــــــراد يما ـــة مــــــن ا¯ــــــاطر �لك �ونيــــــة، حيــــــث ال يخلــــــو أي مجتمــ نوا��مايـــ ر

ينطبـــق �ـــذا تمامـــا ع]ـــ7 ا§تمـــع الرقeـــd، وال بـــد مـــن اتخـــاذ $افـــة . البيانـــات، أو �ـــشوnھ �خـــرnن
ً

مــة _^ــذا ا�¯ــصوص، مثــل بــرامج ا � احتياطيــة زالتـداب�� الال� ��مايـة مــن الف��وســات، وعمــل �ــ
جيـة مـن شـأÍ^ا  رمن البيانات، وعليھ فال بد لنا من حماية ما لدينا من معلومات مـن أي قـوة خا

 .أن تقوم بتخرn©^ا أو تدم���ا

 :   وأضاف دليل أل¨�تا للمواطنة الرقمية Eعدين جديدين للمواطنة الرقمية �ما

 .لالوصو Eشفافية إ78 ا�¯وادم الشبكية ع¨� ¢ن �نت وnقصد _^ا: ا��وسبة ال��ابية-4

 وnقـــصد _^ـــا �ج�ـــزة التقنيـــة اململوكـــة للطـــالب بمـــا /ـــ. ذلـــك ال�واتـــف :ً �ج�ـــزة اململوكـــة �¯ـــصيا-5
 .الذكية وأج�زة الكمبيوتر ا�مولة

 ؟ "املواطن الرق},"ما �و 

      �þظ�ـر مــصط"dـeن حيــث" املـــواطن الرقnايــة القــر العـشر^Í .ص الــذي �ــشأ فـــي ن/ــ¯Çيــصف الـ 
ا  ة ع]ـ7 تطبيق�ــ ة علــى اســZيعا_^ا والتعامــل مع�ــا، والقـد رعــصر التكنولوجيــا الرقميــة، وnمتلـك القــد ر
ات التكنولوجيـة واسـتخدام�ا /ـ.  رفــي ســلوكياتھ وأفعالــھ EــشBل الئــق، والتكيـف Eـس�ولة مـع التطـو

 .حياتھ اليوميـة

ن �نـــت والوســـائط التقنيـــة EـــشBل فعـــال ومنـــتظم بـــصفة شـــبھ    و�ـــو ذلـــك الفـــرد الـــذي ±ـــستخدم ¢
 :ليومية وnمكن القو بأن خصائص املواطن الرقde النا�� تتمثل /. $ونھ

 .ُ مستخدم متمكن لتكنولوجيا املعلومات و�تصاالت-

 . ±ستخدم التقنيات التكنولوجية للمشاركة /. ��شطة التعليمية والثقافية و�قتصادية-

ات التفك�� الناقد /. الفضاء السي¨�ا�ي ±ستخدم - روnطو م�ا  .ر
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مو ونصوص التقنيات الرقمية- ز متمكن من  لغة و ر ُ. 

¾^ا بفعالية- ك تحديات تكنولوجيا املعلومات و�تصاالت وnمكنھ إدا ر يد ر ُ. 

ق ±ـستخدم تكنولوجيــا املعلومــات و�تــصاالت للتواصــل مــع �خــرnن بفاعليــة و�طــر إيجابيــة وذات -
 .ىمغز

 . يتح]7 بالصدق والõøا�ة والسلوك �خالì. أثناء استخدامھ لتكنولوجيا املعلومات و�تصاالت-

-de/. العالم الرق �ة التعب�nصوصية وحر¯� . يح �م مفا�يم ا

 . يف�م القضايا ¢�سانية والثقافية و�جتماعية ذات الصلة بالتكنولوجيا-

ً يظ�ر موقفا إيجابيا تجاه استخدام ا- ً  .نلتكنولوجيا ال¬d تدعم التعاو والتعلم و¢نتاجيةُ

لية الÇ¯صية للتعلم مدى ا��ياة- و يظ�ر املسؤ ُ. 

ز ±ـسا�م وÅعـز بpـشاط قـيم املواطنـة الرقميـة- ُ.(Isman & Gungoren, 2014, p:73)، (Netsafe, 
2015, p:1)  

 :ردو !لية ال��بية �� تنمية أoعاد املواطنة الرقمية

ر إعداد ر/. ظل التطو     يات السرÅعة واملتالحقة للتكنولوجيا /. العصر الرقde  أصبح من الضر و
ـــاألدوار واملـــــسئوليات  ات جديـــــدة �ـــــساعده ع]ـــــ7 القيـــــام بــ راملعلــــم بطرnقـــــة تمكنـــــھ مـــــن اكZـــــساب م�ـــــا
ه أحـد ا�ر$ــات ال�امـة /ــ. العمليـة التعليميــة  راملتجـددة ال¬ـd يفرضــ�ا �علـيم العــصر الرقeـd، باعتبــا

يجـــاÚي لطالبـــھ /ـــ. التعامـــل مـــع متغ�ـــ�ات التكنولوجيـــا ا��ديثـــة، واملراقـــب الفعـــال لـــس�� واملرشـــد ¢
 )3108: ، ص 2019ع]7، . ( العملية التعليمية من خالل تلك التقنيات ا��ديثة

    وأصبحت ا�§امعات اليوم محط أنظار ا�§ميع /. معا�§ة القـضايا ا§تمعيـة ا¯تلفـة ال سـيما 
جة �و78 /. تحقيـق املواطنـة الفاعلـة لـدى الطـالب مـن خـالل تـضم�ن املنـاãä وأÍ^ا «. املعنية با رلد

اســـية ذات العالقـــة _^ـــم، و�مـــا ±ـــس�م /ـــ. التخفيــــف مـــن حـــدة الظـــوا�ر الـــسلبية ال¬ـــd أصــــبحنا  رالد
nو�ات ملسلــسالت ±ـــشا�د�ا ا�§ميـــع، وال¬ــd جـــاءت لعــدة أســـباب م�^ـــا  ر�ــشا�د�ا يوميـــا و$أÍ^ــا ســـ�نا

ً

ن، وال½^او /. تطبيق العقو�ات الرادعة )الفراغ لد!^م(ستغالل أوقات الطالب  §ز ا�§امعات عن ا
 dمن القضايا الشائكة، و�عد مـن أبـز التحـديات ال¬ـ �م�ن باألنظمة والقوان�ن والكث�õ املل �ربحق غ�
لياتھ وحقوقـــھ، وإمــــا ¢نـــزالق /ــــ.  ا�ـــ. ملــــسؤ وتواج��ـــا الدولـــة، فإمــــا بنـــاء مــــواطن فاعـــل ومــــسئو و و ل

، . (ختلفة من الZشZت والفسادأشBال م  )651: ، ص2020نالز�و

ة تطــوnر بــرامج إعــداد املعلــم ألنــھ  ات التكنولوجيــة تفــرض علينــا ضــر ور   كمــا أن التغ�ــ�ات والتطــو ر
 dــــeف بمـــا ين ات ومعـــا رقائـــد التغي�ـــ� والتطـــوnر /ــــ. ا§تمـــع نظـــرا ملـــا يكــــسبھ للطـــالب مـــن قـــيم وم�ــــا ر

ً

ا¾^م �بداعية /. التعامل �م اترقد  .   رثل مع تلك التطو

   و�ما أن ال �بية ¾^دف إ78 �شكيل جميـع ا�§وانـب الÇ¯ـصية للفـرد �ـشكيال متBـامال؛ ليتفاعـل مـع 
ً ً

لمجتمعـھ تفــاعال إيجابيــا ±عتمــد ع]ـ7 مبــدأ املواطنــة الفاعلــة، فـإن تنــاو املواطنــة الرقميــة بالبحــث، 
ً ً

مة ع]ـــ7 ســـلوكيات الطـــالب أثناءســتخ قابـــة صــا رحيــث ال توجـــد  دام�م للوســـائط الرقميـــة ا¯تلفـــة ر
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جــة كب�ــ�ة مــن ��ميــة لطــالب املرحلــة ا�§امعيــة وخاصــة الطــالب املعلمــ�ن ألنــھ يقــع  روتــصبح ع]ــ7 د
، .( ع]7 عاتق�م مسئولية تpشئة �جيال القادمة  )398: ، ص2016يعبد القو

لـــق ب�ئـــة �عليميــــة ر   و�ـــس�م $ليـــات ال �بيـــة بـــدو �ـــام /ـــ. تنميـــة قـــيم املواطنـــة الرقميـــة مـــن خـــالل خ
رمناســبة �ــÇ§ع الطــالب ع]ــ7 اكZــساب �ــذه القــيم، وnقــوم بالــدو الــرئ�س /ــ. ذلــك أســتاذ ا�§امعـــة 
ا#^ـم  رالذي يجب أن يBو قدوة حسنة لطالبھ، وnح �م�م وÅـستمع إل·^ــم وÅـسمح ل�ـم بـالتعب�� عـن أ ن

ـــة الرق /ــــ. تنميــــة املواطنـ ا �امــــا  بحرnــــة، كمــــا أن ��ــــشطة الطالبيــــة تلعــــب دو
ً ً

رميــــة، وقبــــل يــــأ�ي دو ر
اسية /. تنمي½^ا وما تتضمنھ من محتو معر/. ومواقف �س�م إس�اما كب��ا  ات وا�¯طط الد املقر
ً ً

ى ر ر
 )252 -251: ، ص2010أبو حش�ش، .( /. �ذا ا�§انب

ى   وتـــر مجا�ـــد أننـــا /ـــ. أمـــس ا��اجـــة إ8ـــ7 غـــرس القـــيم والـــسلوكيات الـــ�ðيحة /ـــ. نفـــوس الطـــالب 
بحيـــث تـــصبح جـــزءا مـــن �¯ـــص

ً
ســـة الـــسلوك الـــ�ðيح عـــادة وال õامـــا ناEعـــا مـــن  يا¾^م، وnـــصبح مما

ً ً
ر

ضا عليھ الطالب نفسھ ول�س مفر
ً

 )75: ، ص2017مجا�د، ( .و

ة تطوnر برامج اعداد املعلم بما يZناسب ومتطلبـات إعـداد طال_^ـم  ور    وقد أشار الد�شان إ78 ضر
Åس /. فصو �عتمد ع]7 التقنيـا لللعصر الرقde، واعداد�م للتد لت ال �بوnـة $الفـصو �ف �اضـية ر

ــة ا�§ديــــدة ال¬ــــd تتــــوافر /ــــ. نظـــــم  ـــ|d و�ســــ �اتيجيات التعليميـــ اµـ ف ا�§ديــــدة للمحتــــو الد رواملعــــا ىر
�عليمية متاحة ع¨� �ن �نت مثل الرحالت املعرفية ع¨� الوnب وغ���ا، وأن تتضمن وسائل وأ�شطة 

ســــات التعليميـــة ا�§ديــــدة و�فــــادة للالتـــصال املــــستمر مـــع ا�¯ــــرnج�ن ع¨ـــ� �ن �نــــت للوصـــو للمم را
ات التعليم  اج موضوعات املواطنة الرقمية ومجاال¾^ا ا¯تلفة /. مقر رمنھ، وnتطلب ذلك أيضا اد ر

ً

 )96: ، ص2016الد�شان، . ا�§ام�.

ه /ــــ.    ة أن يتحمـــل النظـــام ال �بـــو دو ر   وnـــر صـــÛيحة ومونيـــھ بـــأن �نــــاك شـــبھ اتفـــاق ع]ـــ7 ضــــر ي ورى
ل بـــصفة عامـــة لـــدى الطـــالب، إال أن �خـــتالف �ـــشأ حـــو كيفيـــة تحقيـــق ذلـــك ترســـيخ قـــيم املواطنـــة

ـــدأ مـــــن دو  ـــ7 أن ذلـــــك الـــــدو يمكــــن أن يBـــــو متـــــصال يبــ ـــد اتفـــــاق ع]ــ رالنظــــام لـــــذلك، كمـــــا أنـــــھ يوجـ ر
ً ن

را��ــضانة ح¬ـــ» املرحلـــة ا�§امعيـــة؛ حيــث توجـــد م¨ـــ�رات عديـــدة ت¨ــ�ز دو املؤســـسات التعليميـــة /ـــ. 
واطنـة الرقميـة بـصفة خاصـة مـن بي�^ـا تطـوnر بـرامج إعـداد املعلمـ�ن تر�ية املواطنة بصفة عامة وامل

Åس /ــ. فــصو �عتمــد ع]ــ7  لبمــا يZناســب ومتطلبــات إعــداد طال_^ــم  للعــصر الرقeــd وإعــداد�م للتــد ر
عة $الفـصو  ة ملواكبة التغ��ات /ـ. الب�ئـة املZـسا لأحدث التقنيات ال �بوnة و�س �اتيجيات املتطو ر ر

 )125 - 124: ، ص2018نيھ، صÛيحة ومو. (�ف �اضية

ت  ات ر  وقـد أشـا nة حـو ال �بيـة وامل�ـا رالنـدوة �سZـشا ) ) Education and Skills Consultation((لر
س 8 – 7وال¬ــd عقــدت /ــ. الف ــ�ة مــن  شــام 2017ر مــا  Corsham)  ،(Instituteر مــن قبــل مع�ــد $و

اند  ات  RAND Europeرومؤسسة  ات �: رإ78 أن �ناك نوع�ن من امل�ا ات الرقمية و«. م�ا رو78 امل�ا ر
ات املالحــة الرقميــة و«ــ. مجموعــة  تقنيــة مــن أجــل اســتخدام التكنولوجيــات الرقميــة، والثانيــة م�ــا

ً ٌ
ر

ات ال¬ـd �ـستدع·^ا ا��اجــة مـن أجـل النجــاح /ـ. العـالم الرقeــd، و�ـشمل البحـث عــن  أوسـع مـن امل�ــا
َ

ر
ثوقي½^ـــا، و«ـــ. ال تختلـــف EـــشBل أساµـــ|d عـــن املعلومـــات وترتي©^ـــا وفـــق �ولوnـــة، وتقيـــيم جود¾^ـــا ومو

d|}ة /. املاn ات غ�� الرقمية ال¬d $انت ضر امل�ا
ً

ر ن، .(ور  .(5: ، ص2017وجراند وآخر

̂ـــا ا§تمـــع بإعـــداد معلeـــd املـــستقبل /ـــ. $افـــة التخصـــصات، فـــإن      و�مـــا أن $ليـــات ال �بيـــة ع�ـــد إل·
�ـا يظ�ـر واÈــ�ا وجليـا /ـ. تنميــة أEعـاد املواطنـة الرقميــ دو

ً ً
ة مـن خـالل تــوف�� ب�ئـة �عليميـة مناســبة ر
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ومالئمــة ثرnــة باأل�ــشطة املتنوعــة بحيــث �ــساعد /ــ. بنــاء ثقافــة املواطنــة الرقميــة وإكــساب الطــالب 
اسية ات الد ات الرقمية من خالل املقر رالسلوكيات وامل�ا  .رر

 :مسوغات �cتمام باملواطنة الرقمية �� مجال ال��بية والتعليم  

ىمرة /. عدد مستخدمي ¢ن �نت سواء ع]7 املستو ا�]. او ع]7 املستو العالde الزnادة املست-1  .ى

 �ـــشر ثقافــــة املواطنـــة الرقميــــة يمكـــن أن ±ــــساعد /ـــ. �عزnــــز �ســـتفادة مــــن التكنولوجيـــا الرقميــــة -2
d الوط deلودخو مجتمعات املعرفة وذلك للمسا�مة /. تنمي½^ا و�ناء �قتصاد الرق. 

اطنة الرقمية لھ عالقة قوnة بمنظومة التعلـيم، ألÍ^ـا الكفيلـة بمـساعدة املعلمـ�ن  أن مف�وم املو-3 
روأوليــــاء �مــــو لف�ــــم مــــا يجــــب ع]ــــ7 الطــــالب معرفتــــھ مــــن أجــــل اســــتخدام التكنولوجيــــا EــــشBل 
مناســب، كمــا أÍ^ــا وســـــيلة إلعــداد الطــالب لالنخــراط الBامــل /ــ. ا§تمــع واملــشاركة الفاعلــة /ـــ. 

 .خدمة الوطـــن

ســـــائل �تـــــصال ا��ديثـــــة لـــــم �عـــــد مـــــن أجـــــل ال �فيـــــھ والZـــــسلية، ولـــــم �عـــــد أيـــــضا -4  أن التقنيـــــة و
ً

و
ة اجتماعيــــة ال ســـÛيل للعــــ�ش الكـــرnم بــــدوÍ^ا  ة ع]ـــ7 طبقــــة �ثرnـــاء بــــل أصـــبحت ضـــر ورمقـــصو ر

ســيلة حتميــة للتواصــل وا��ــصو ع]ــ7 الكث�ــ� مــن ا�¯ــدمات التعليميــة واملعرفيــة وا�¯دميــة لو . و
 )86: ، ص2016الد�شان، (

مجموعــة مـن املعــاي�� للطــالب ) ISTE(حــددت ا�§معيـة الدوليــة للتكنولوجيـا /ــ. مجــال التعلـيم وقـد 
ات واملعرفـــة ال¬ـــd يحتـــاجو إل·^ـــا للتقـــدم والتطـــو /ـــ.  ر/ـــ. مجـــال التعلـــيم وتـــصف تلـــك املعـــاي�� امل�ـــا ن ر

   :ومن ب^ن تلك املعاي^�رمجتمع عالde متطو ومتغ�� باستمرار 

 : الرق}, ما يخص املواطن-1

قeـd م ـ�ابط،  اجبـات للعـ�ش والـتعلم /ـ. عـالم  ر    و�و الذي ±عرف مالھ من حقـو ومـا عليـھ مـن و و ق
 :وnتصرف بطرnقة آمنة وأخالقية وnتم�õ بالسلوكيات التالية

-deة ملا يقوم بھ /. العالم الرق�قمية، وذو و�7 و�ص�  .ر يمتلك وnنde �وnة وسمعة 

س ســــلوك إيجــــاÚي آمــــ- ســــائط�ا ر يكZــــسب وnمــــا ون وقــــانو�ي وأخالìــــ. أثنــــاء اســــتخدام التكنولوجيــــا و
 .املتنوعة مثل شبكة املعلومات الدولية ومواقع التواصل �جتما�.

 .ق يتم�õ بف�م شامل واح �ام $امل ل�þقو والواجبات عند استخدام و�شر امللكية الفكرnة-

اك تـــام  يـــدير بياناتـــھ الÇ¯ـــصية بمـــا يـــضمن لـــھ ا��فـــاظ ع]ـــ7 ا�¯ـــصوصية الرق- رميـــة، مـــع و�ـــ. وإد
 . رلدو التقنية /. جمع البيانات وتZبع آثار تصفح�م لشبكة �ن �نت

 :  ما يخص التواصل املبدع-2

  حيــث يتواصــل EــشBل واÈــ� مــع �خــرnن وÅع¨ــ� عــن نفــسھ بطرnقــة إبداعيــة أل�ــداف متنوعــة مــن 
 :8.خالل استخدام منصات التواصل الرقمية و�ما يZناسب مع أ�دافھ $التا

 . يختار منصات التواصل الرقمية املناسبة لتحقيق أ�دافھ بطرnقة إبداعية-
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قمية للوصو إ78 حلو إبداعية جديدة- ل يÛتكر أعماال أصيلة وnدمج عدة وسائط  ل ر
ً

. 

قميــــة متنوعــــة مثــــل- الوســــائل : ر يــــر�ط بــــ�ن �فBــــار املعقــــدة بوضــــوح وفاعليــــة باســــتخدام وســــائط 
 .ا$اةالبصرnة أو النماذج أو ا�

 .ى يpشر وÅعرض ا�تو املناسب بطرnقة مم�õة إليصال الرسالة املpشودة غ]7 الفئة املس½^دفة-

 :ن املتعاو العال},-3

ن±ـــستخدم الطالــــب الوســــائل الرقميــــة لتوســــيع أفقــــھ وإثــــراء �علمــــھ مــــن خــــالل التعــــاو مــــع �خــــرnن 
ُ

deقة فاعلة /. مجموعات ع]. الصعيدين ا�]. والعالnالتا8.والعمل بطر$ : 

ي ±ستخدم الوسائط الرقمية للتواصل مع متعلم�ن آخرnن ذو خلفيات وثقافات متنوعـة، لتبـادل -
  . ا�¯¨�ات والتفا�م

ــــــة - اســ ــــــع، لد ــــ�اء وأفــــــــراد ا§تمــ ـــدقا#^م وا�¯¨ــــ ــــــع أصـــــ ـــــل مــ ـــا للتعــــــــاو والعمـــ ــــستخدم  التكنولوجيـــــ ر ±ـــ ن
 .املوضوعات واملشكالت من وج�ات نظر متعددة

ليات ا¯تلفة للعمـل EـشBل إيجـاÚي /ـ. سـÛيل ُ ±س�م بفاعلية /. تو- وجيھ الفر ذات �دوار واملسؤ ق
  .تحقيق �دف موحد

ـــــائط التقنيــــــة - ـــ7 اســــــتخدام االوسـ ــــرnن ع]ـــ ــــع �خــ ـــة وعامليــــــة، وnتعــــــاو مــ ن ±ستكــــــشف قــــــضايا محليـــ
 .لالستقصاء حلو للمشكالت

  )4 -1: ، صISTE( ،2016(ا�§معية الدولية للتكنولوجيا /. مجال التعليم (

مة للطالب املعلم الستخدام التكنولوجيات الرقمية   ات الال زامل�ا ات ومن بي�^ا : ر  :ر�عددت تلك امل�ا

&�ة املعلومات، وضمان جود¾^ا- ة املعرفة مثل التحقق من   .ر إدا

ة التغي��-  .ر إدا

nة- ة الpشيطة مثل �ستجابة، والعملية التكرا ر ¢دا  .ر

-� التعلم الذا�ي والتعلم مدى ا
ّ ّ

 .�ياة

ـــو - ـــ» ال تBـ ـــو التكنولوجيــــا مفيــــدة وم¬ـ ـــيح حــــدود وعوائــــق التكنولوجيــــا مثــــل معرفــــة م¬ــــ» تBـ ن توضـ ًن

 .مفيدة

ات التواصــل - ات  �ساســية ال¬ــd أصــبحت مpــسية /ــ. العــصر الرقeــd مثــل م�ــا ر باالضــافة إ8ــ7 امل�ــا ر
ات ثـــل ¢ملـــام بوســـائل التواصـــل الكتـــاÚي، و¢ملـــام بـــالقراءة والكتابـــة م: روالكتابـــة و�ـــشمل تلـــك امل�ـــا

نــــــة الÇ¯ــــــصية،  ــــا�.، واملر ــــل ا�§مــ ــــ� الناقــــــد، وحــــــل املــــــشكالت، والعمــ ـــــة، التفك�ــ ــــالم، الطباعـ و¢عــ
ن،. (والتفك�� املسZن��  )6: ، ص2017وجراند وآخر

 :تنوعت أدوار املعلم $التا8. :أدوار املعلم �� العصر الرق},

كة ¢ن �نـــت والتقنيـــات ا¯تلفـــة ر دو الـــشارح باســـتخدام الوســـائل التقنيـــة بحيـــث ±ـــستخدم شـــب-1
س، و�التا8. ±عتمد الطالب ع]7 �ذه التكنولوجيا ��ل الواجبات وعمل �بحاث  .رلعرض الد
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ر دو املÇ§ع ع]7 التفاعل /. العلمية التعليمية من خالل طرح �سئلة واتصال املتعلم�ن Eغ���م -2
 .لمن الطلبة واملعلم�ن /. دو العالم ا¯تلفة

�فـز ع]ــ7 توليــد املعرفـة و¢بــداع و�بتBــار، وذلـك مــن خــالل حـث الطــالب ع]ــ7 اســتخدام ر دو ا-3
ج�ـــات  ̂ــم و ا# والوســائل التقنيـــة وابتBــار ال¨ـــ�امج التعليميــة ال¬ـــd يحتاجوÍ^ــا، والـــسماح ل�ــم بطـــرح آ ر

 .نظر�م

عمــال ر دو الوســيط التعليeــd املــنظم للتواصــل الفعــال ب�نــھ و�ــ�ن تالميــذه، وnقتــصر ذلــك ع]ــ7 �-4
 .ال¬d ال يمكن لغ��ه أدا#^ا بنفس الكفاءة

ة ع]ـ7 التفك�ـ� الناقـد، واكـسا_^م -5 ات التفك�� العليا لدى املتعلم�ن والقد ر دو املوجھ لتنمية م�ا ر ر
ة تكنولوجيـــا التعلــيم ات ا��ياتيــة، ودعـــم �قتــصاد املعر/ـــ.، واســتخدام وادا رامل�ــا ، 2019ع]ـــ7، . ( ر

 )3110: ص 

قميا يجب أن يكووذكر املالح أ     ننھ لPي يكو املعلم متمكنا  ن
ً ً

 : ر

ات الرقمية /. حياتھ اليومية- ا ع]7 دمج امل�ا ر قاد ر
ً

 .ق$أن يZسو ع¨� ¢ن �نت: 

نــة، فالعــالم الرقeــd لـ�س $ــل 'ــ|dء وال تــpس أنـك معلــم ولــست تقنيــا - ا ع]ــ7 تب ــd مواقـف متوا  قـاد
ً ً

ز ر
d تق. 

 منفتحـــا ومـــستعدا لتجرnــــب أشـــياء جديـــدة،-
ً ً

قميــــة بBـــل ســـ�ولة وكيفيــــة  ر تمكنــــھ مـــن إيجـــاد أدوات 
 .عمل�ا قبل عرض�ا ع]7 الطالب

قميا ±ستخدم ال¨�يد ¢لك �و�ي وشبBات التواصل �جتما�. بBل س�ولة- ا   محاو
ً ً

ر  .ر

قde وÅستطيع ا��كم ع]7 جودة املعلومات الرقمية والتطبيقات و�دوات- ا ع]7 إختبار  ر قاد ر
ً

. 

-¯� .اصة وnتعامل مع البيانات الÇ¯صية بما �ستحقھ من اح �ام يح �م ا��ياة ا

لة اجتماعيا-  ±عرف كيف يتصرف بطرnقة مسؤ
ً

   )117: ، ص2017املالح، . ( و

غــم تلــك �دوار ال�امــة للمعلــم /ــ. العــصر الرقeــd إال أنــھ يواجــھ Eعــض الــصعو�ات ال¬ــd تحــو      لو ر
ه ومـن بي�^ـا الـنقص /ـ ات لـدى املعلمـ�ن حيـث يالحـظ أن رب�نھ و��ن تنفيـذ م�امـھ وأدوا ر. تطـوnر امل�ـا

ا ـــ�س لـــــدí^م رامل�ـــــا ــــ. التطـــــوnر امل)ـــــd للمعلمـــــ�ن، و�التـــــا8. لــ ت التكنولوجيـــــة ل�ـــــست جـــــزءا أساســـــيا /ـ
ـــا ـــــد للتكنولوجيـــــ ـــــتخدام امل õايـــ ـــــا/. للتعامــــــــل مــــــــع ¢ســـ ــــــعف البpيــــــــة �ساســــــــية ، و¢ســــــــتعداد الBـــ ضــ

نــة بوســائل لتكنولوجيــا املعلومــات، وضــعف انZــشار تقنيــات �تــصا رل الــسرÅع وعــدم كفاء¾^ــا باملقا
ـــو  ل�تــــصال بالــــدو املتقدمــــة ، أضــــف إ8ــــ7 ذلــــك املــــشا$ل التقنيــــة  وال¬ــــd تتمثــــل /ــــ. صــــعو�ة الوصـ ل
للمعلومــات /ــ. نفــس الوقــت وانقطــاع الــشبكة املفــاÄ( نZيجــة لــضعف شــبكة �ن �نــت وعــدم تــوافر 

ب مBلفـــا، كمـــا أن التعلـــيم ا��ـــديث �ج�ـــõة الBافيـــة لـــدى الطـــالب، حيـــث ±عت¨ـــ� اســـتخدام ا��اســـو
ً

ة ريتطلب أج�زة ذات مستو عال يZناسب مع ال¨�امج املتطو ر، و�قصاء الرقde والناتج عن قصو ى
ن،) .ىالدعم من �سرة، وتد�ي الوضع ¢جتما�. واملستو �قتصادي  -  8: ، ص2017وجراند وآخر

 )3113: ، ص 2019ع]7، ( ، )13
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ر �    يلـذا فإنــھ مــن الــضر اتــھ و ر�تمـام بــالتطوnر امل)ــd والتكنولــوÄ. املـستمر للمعلــم وال�^ــوض بم�ا
ات وعـــدم �قتـــصار ع]ـــ7  ، و��تمـــام /ـــ. أســـاليب تقـــوnم الطـــالب بقيـــاس امل�ـــا روتجديـــد�ا أوال بـــأو ل ً

دة لþ¯ــــدمات التكنولوجيــــة بتوعيــــة  وتقــــوnم ا�§انــــب املعر/ــــ. فقــــط، كمــــا يجــــب ع]ــــ7 الــــشر$ات املــــز
nـــد الطــــالب ا§تمـــع بأ�مي½^ـــا /ــــ.  و$افـــة جوانــــب ا��يـــاة، وفــــرص الـــتعلم مـــدى ا��يــــاة، مـــن أجــــل تز

ّ

بــاألدوات ال¬ــd يحتاجوÍ^ــا للنجـــاح /ــ. ا��يــاة اليوميـــة والوظــائف املــستقبلية ا�تملـــة، $ــل �ــذا بـــال 
ات املواطنة الرقمية nب معلde املستقبل ع]7 م�ا رشك يتطلب تد  .ر

ــــھ الطلبــــــة    إن مف�ــــــوم املواطنــــــة الرقميــــــة يمكــــــن أن ±ــــــساعد  ــــ�ن /ــــــ. ف�ــــــم مــــــا يجــــــب أن ±عرفــ املعلمــ
الستخدام التكنولوجيا EشBل مناسب، و«. ل�ست مجرد أداة �عليمية فقط، ولك�^ا طرnقة إلعداد 
ــــذ$ي  اك فؤائـــــد ومخــــــاطر ¢ن �نـــــت، والتفاعـــــل الــ رالطلبـــــة لف�ـــــم ا��قـــــو والواجبــــــات الرقميـــــة، وإد ق

قية لسلوكيا¾^م ع¨ـ� ¢ن �نـت، /ـ. ظـل مـا �ـشا�ده و�خالì. /. ا§تمع الرقde، والو�. باآلثار �خال
 )2: ، ص2019املالح وشامية، .( اليوم من إساءة استخدام الصغار والكبار الستخدام التكنولوجيا

ات مم�õة لتوظيف التقنية /. مجاالت ال �فيھ، وتصفح  ر   ومن املالحظ أن طالب ا�§امعة لدí^م م�ا
ســــ ائط التواصــــل ¢جتمــــا�. وغ���ــــا، و/ــــ. مقابــــل ذلــــك يوجــــد وأخبــــار الرnاضــــة والفــــن وا��ــــوادث و

ات ا��ياتيــة ا¯تلفــة واللغـــات،  رقــصو لــدí^م /ــ. توظيف�ــا /ــ. مجــاالت البحــث العلeــd، و�علــم امل�ــا ر
ر إعداد مقر /. املواطنة الرقمية ات التفك�� والتعلم ؛ لذا $ان من الضر روم�ا يو  . ر

اسات السابقة   :رالد

 :راسات السابقة $التا8.ليمكن تناو الد         

اسة ا�§زار      رإ78 وضع تصو مق �ح لتفعيل دو املؤسسة ال �بوnة /. ا�§امعات ) 2014(ر�دفت د ر
اســـات الـــسابقة ومـــن ثـــم وضـــع تـــصو  راملـــصرnة، ولتحقيـــق �ـــذا ال�ـــدف قامـــت الباحثـــة بتحليـــل الد ر

ـــ. ضـــــوء ذلــــــك التحليــــــل يتـــــضمن ثــــــالث محـــــاو «ــــــ.  ليميــــــة الداعمــــــة تطــــــوnر الب�ئـــــات التع: رمق ـــــ�ح /ـــ
 ،dـــeللتعامـــل الرق �ضـــع ضـــوابط ومعـــاي� وللتكنولوجيـــا الرقميـــة و�ـــشكيل ا§تمعـــات �ف �اضـــية، و
ـــر  ســــة واملعلــــم والطالــــب ولــــم تتطـ ت فيــــھ إ8ــــ7 أدوار املد ـــا ســــة، وأشـ ـــو للمد ـــدو ال �بـ قو�عظــــيم الـ ري ر ر ر

ã�ونات املنBم .ìىلأل�داف وا�تو و�ا . 

 dـــــçوفقي �ـــام عـــــس� اســـــ) 2014(ي    وقــ ـــ7 إعـــــداد تـــــصو مق ـــــ�ح إلعـــــداد املعلـــــم وفـــــق ربد رة �ـــــدفت إ8ــ
ه /ـــ. �عزnـــز قـــيم املواطنـــة ونبـــذ التطـــرف، ولتحقيـــق �ـــذا  ر�تجا�ـــات ال �بوnـــة ا��ديثـــة للقيـــام بـــدو
لال�ــدف اســتعرض الباحثــان واقــع بــرامج إعــداد املعلــم /ــ. اململكــة العر�يــة الــسعودية وÚعــض الــدو 

�ر�ديثة /. إعداد املعلم ودو برامج إعداده /ـ. نبـذ التطـرف لالعر�ية والدو املتقدمة، و�تجا�ات ا
رو�عزnز املواطنة، و/. ضـوء ذلـك تـم إعـداد تـصو مق ـ�ح إلعـداد املعلـم بحيـث تكـسبھ قـيم املواطنـة 
واقتــصر ع]ـــ7 اق ـــ�اح مجموعـــة مـــن العناصـــر وا�¯طـــوات النظرnـــة مثـــل وضـــع معـــاي�� ل¨ـــ�امج إعـــداد 

اســــات بحثيــــة تقوnميــــة nــــة دو وضــــع تــــصو راملعلــــم واجــــراء د منيــــة دو ر ل¨ــــ�امج إعــــداده /ــــ. ف ــــ�ات  ن ر ز
 .مفصل يمكن تطبيقھ /. الواقع

nن    و اسـة إ±ـسمان، جونجـو ر�ـدفت د  ا8ـ7 تطـوnر مقيـاس خماµــ|Gungoren& Isman  d) 2014(ر
لقيـــاس قـــيم املواطنـــة الرقميـــة وفـــق طرnقـــة ليكـــرت وÚعـــد مراجعـــة ا�¯¨ـــ�اء واملتخصـــص�ن، وتـــضمن 

بنــدا و) 34(املقيــاس 
ً

nوس تخــصص  ) 229 ً)تــم التطبيــق ع]ــ7 عينــة بلغــت  رطالبــا مــن طــالب البBــالو
ت النتــائج إ8ـــ7 أنــھ يمكـــن  nا ب �كيـــا وأشــا nـــاض أطفــال بBليــة ال �بيـــة بجامعــة صــقا ر�علــيم إبتــداýي و ر ر

اسات املستقبلية  .راستخدام املقياس /. الد
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اسة الد�شان  ت نتائج د ر     وأشا الرقeـd تتطلـب مـن املؤسـسات إ78 أن ا��يـاة /ـ. العـصر ) 2016(ر
�ا /ـ. إعـداد �بنـاء لـذلك العـصر، مـن خـالل تـدعيم ثقافـة �سـتخدام  ة القيـام بـدو رال �بوnة ضر ور
n©^م ع]7 املواطنة الرقمية من خالل ��شطة ال �بوnة  رالرشيد للتقنيات الرقمية لدى الشباب، وتد

 مراحل تبدأ بZنمية الو�. بأEعاد�ا ا¯تلفة، املتنوعة، وnطلق عل·^ا ال �بية الرقمية وال¬d تمر Eعدة
اســـة إ8ـــ7 م¨ـــ�رات اســـتخدام مـــدخل  ت الد ســـة الواعيـــة للـــسلوكيات املرتبطـــة _^ـــا، كمـــا أشـــا رواملما ر ر

deبية العر�ية /. العصر الرق�املواطنة الرقمية لل . 

اســـة الـــسيد       ملواطنـــة رإ8ـــ7 التعـــرف ع]ـــ7 دو وســـائل ¢عـــالم ا�§ديـــدة /ـــ7 دعـــم ا) 2016(روســـعت د
ٌالرقميــة لـــدى طــالب ا�§امعـــة، وتــم التطبيـــق ع]ـــ7 عينــة عـــشوائية مــن طـــالب جامعــة ب�^ـــا بالBليـــات 

ت النتائج إ78 أن طالب ) 151(النظرnة والBليات العملية بلغ عدد�ا  رطالب من القر واملدن، وأشا ى
الBلية العملية أكÙ� استخداما ملواقع التواصـل �جتمـا�.

ً
%) 91.4(  وأشـار يتقـدم�ا الفـ�س بـوك،. 

ق بــ�ن طــالب الBليــات النظرnــة  ومـن أفــراد العينــة إ8ــ7 عـدم معــرف½^م باملواطنــة الرقميــة وال توجــد فـر
 .والعملية /. املواطنة الرقمية

اسـة �ـدفت) 2016(ىعبـد القـو       وقـام ا8ـ7 الكـشف عـن واقـع املواطنـة الرقميـة لـدى طالبـات  ربد
�ذا ال�دف استخدمت الباحثة املن�ã الوصفي وأعدت $لية البنات بجامعة ع�ن شمس، ولتحقيق 

الباحثة اسZبانة وقامت بتطبيق�ا ع]7 عينة من الطالبات املعلمات الآل�ي ±ـستخدمن الفـ�س بـوك 
ا مق �حـا لتحقيـق ال �بيـة ع]ـ7 املواطنـة ) 583(بلغت  طالبة، و/. ضوء نتائج �سـZبانة قـدمت تـصو

ً ً
ر

 .الرقمية لدى الطالبات

اســـة �ــدفت إ8ـــ7 التعـــرف ع]ــ7 مـــستو املواطنــة الرقميـــة لـــدى ) 2017(يصر وشــعث ى   وأجــر املـــ ىد ر
عينــة مــن طلبــة جامعــة فلــسط�ن مــن وج�ــة نظــر�م، ولتحقيــق �ــذا ال�ــدف أعــد الباحثــان اســZبانة 

عـة ع]ـE� 7عـاد الZـسعة للمواطنـة الرقميـة وتـم التطبيـق ع]ـ7 عينـة بلغـت ) 68(مBونة من  زفقرة مو
طالبــا، وأظ�ــرت) 300(

ً
ق ذات داللــة إحــصائية ملتغ�ــ� ا�§ــpس وأن مــستو  ى النتــائج عــدم وجــود فــر و

 .املواطنة الرقمية لدى أفراد العينة متوسط

جـــة تـــضم�ن مفـــا�يم املواطنـــة ) 2017(ى   أجــر طوالبـــة  اســـة تحليليـــة �ـــدفت إ8ـــ7 التعــرف ع]ـــ7 د رد ر
دن، ولتحقيق �ذا ال�دف قام ى الباحـث بتحليـل محتـو رالرقمية بكتب ال �بية الوطنية واملدنية باأل

معلم من معلde ال �بيـة الوطنيـة ) 43(الكتب /. ضوء قائمة أعد�ا لذلك، وتم وإجراء مقابالت مع 
ت النتــــائج إ8ــــ7 خلــــو الكتــــب مــــن  ــا مــــن مفــــا�يم املواطنــــة الرقميــــة، وأن ) 63(رواملدنيــــة، وأشــــا مف�ومــ

دت Eعـــ ان اللـــذان و رالوصـــو الرقeـــd ومحـــو �ميـــة الرقميـــة �مـــا ا�ـــو ر ــا /ـــ. الكتـــب، ل ض مفا�يم�مـ
 .رباالضافة إ78 تد�ي معرفة املعلم�ن بمحاو ومفا�يم املواطنة الرقمية

ل      وقــام �ــشو وجالســـمان وكرÅــستو   بتطــوnر مقيـــاس Cristol, (2017 Choi, Glassman& ) ي
بندا تpتde إ78 خمسة أEعاد؛ «. ) 26(نلقياس املواطنة الرقمية يتBو من 

ً
ع¨ـ� املشاركة الـسياسية (

ات التقنية، الـو�. ا�]. العـالde، املنظـو النقـدي، منظمـة الـشبBات ر¢ن �نت، امل�ا وفـق طرnقـة ) ر
ــــيم /ــــ. تحقيــــق املواطنــــة الرقميــــة لــــدى طــــالب املرحلــــة  رليكــــرت، وí^ــــدف إ8ــــ7 التعــــرف علـــــى دو التعلـ

اسات العليـا فـي جامعة ميد وÅس � بالواليات املتحـدة، وأ نا�§امعية ومرحلة الد ت النتـائج إ8ـ7 ر رشـا
ات التقنيــة والــو�. ا�]ــ. والعــالde لــدى  اســية /ــ. غــرس امل�ــا رالــدو ال�ــام الــذي تلعبــھ املنـــاãä الد ر ر
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لية  ب�نمــــا يــــصعب ع]ــــ7  Åــــسھ لتعلــــيم املواطنــــة الرقميــــة مثــــل تحمــــل املــــسؤ والطــــالب، ومــــا يجــــب تد ر
 .ىالتعليم تحقيق �Eعاد �خر

اسة توالب     ت نتائج د روأشا  إ78 عدم وجود معرفة املعلمـ�ن بـالتثقيف الـوط Tawalbe d ) 2017(ر
جــة . واملـد�ي ألEعــاد ومفـا�يم املواطنــة الرقميـة اسـتھ ال¬ــd �ـدفت إ8ــ7 التعـرف ع]ــ7 د رجــاء ذلـك /ــ. د ر

سـية لل �بيـة الوطنيـة واملدنيـة ومـدى إملـام املعلمـ�ن  رتضم�ن مفا�يم املواطنة الرقمية /. الكتب املد
 . بتلك املفا�يم

اســة أبـو ا§ــد، اليوسـف    و�ـ إ8ــ7 التعــرف ع]ـ7 واقــع شـبBات التواصــل ¢جتمــا�. )  2018(ردفت د
وســـبل توظيف�ــــا /ــــ. �عزnـــز أEعــــاد املواطنــــة الرقميــــة لـــدى طلبــــة $ليــــة ال �بيـــة جامعــــة امللــــك فيــــصل، 

Úعة أEعاد للمواطنـة ) 43(ولتحقيق �ذا ال�دف أعد الباحثان إسZبانة تBونت من  ة تpتde إ78 أ رعبا ر
ق /ــ. ) 356(لرقميــة، وتــم التطبيــق ع]ــ7 عينــة بلغــت ا ت النتــائج إ8ــ7 وجــود فــر وطالبــا وطالبــة، واشــا ر

ً

 .أEعاد املواطنة الرقمية لصا�� الطالب

ن  اسة السليحات وآخر و    ب�نما �دفت د جة الو�. بمف�وم املواطنة الرقمية ) 2018(ر رإ78 معرفة د
nوس /ــ. $ليــة العلـوم ا اســة املــن�ã رلـدى طلبــة مرحلــة البBـالو دنيـة، وتبpــت الد رل �بوnــة با�§امعــة � ر

اسة /. إسZبانة تم تطبيق�ا ع]7 عينة بلغت  ت نتائج ) 230(رالوصفي، وتمثلت آداة الد رطالب وأشا
جة و�. الطلبة بمف�وم املواطنة الرقمية متوسطة اسة إ78 أن د رالد كما ّ بيpت النتائج عدم وجود . ر

ق ذات داللة إحصائية /. تقد جة استخدام ¢ن �نتوفر ريرات أفراد العينة �عز لp§þس أو د  .ى

اســة �ــدفت إ8ــ7 التعــرف ع]ــ7 مــدى تــضم�ن قــيم املواطنــة الرقميــة /ــ. ) 2018(   قامــت العمــوش  ربد
Åس، والطلبـة /ـ. جامعـات اقلـيم الـشمال؛  رمساق ال �بية الوطنية من وج�ة نظر أعضاء �يئـة التـد

اســـة املــن�ã ال وصـــفي، وأعــدت الباحثـــة اســZبانة مBونـــة مــن ســـتة أEعـــاد رحيــث اســـتخدمت �ــذه الد
اســـــة  جامعـــــة (طالـــــب مـــــن طـــــالب جـــــامع¬d ) 60(رللمواطنـــــة الرقميـــــة، وتـــــم التطبيـــــق ع]ـــــ7 عينـــــة الد

ت النتـائج إ8ــ7 ) 20(باإلضـافة إ8ـ7 ) ال��مـوك، جامعـة آل الب�ــت سـو نفـس املــساق، وأشـا ســا يد رمد ر نر
ً

جة تضم�ن القيم جاءت منخفضة  .رد

ا     رإ8ــ7 التعــرف ع]ــ7 مــدى تــضم�ن قــيم املواطنــة الرقميــة /ــ. مقــر ) 2018(ســة القحطــا�ي ر�ــدفت د
ة وامللـك خالـد، ولتحقيـق  Åس بجامع¬d �م��ة نـو رتقنيات التعليم من وج�ة نظر أعضاء �يئة التد ر

فقــــرة /ــــ. ضــــوء �Eعــــاد الZــــسعة للمواطنــــة ) 53(�ــــذا ال�ــــدف أعــــدت الباحثــــة اســــZبانة تBونــــت مــــن 
جــــة كب�ــــ�ة بمقــــر تقنيــــات التعلــــيم رالرقميـــة، وأشــــا رت النتــــائج إ8ــــ7 أن مــــن أبــــر القــــيم املتــــضمنة بد رز

ة  ة «. اللياقة الرقمية والوصو الرقde ومحو �مية الرقمية، ب�نما $انت التجا ربجامعة �م��ة نو ل ر
جــــة كب�ــــ�ة، وذلــــك ع]ــــ7 النقــــيض مــــن جامعــــة امللــــك خالــــد حيــــث جــــاءت قــــيم  رالرقميــــة متــــضمنة بد

ة الرقمية�تصاالت ال جة كب��ة، ولم يرد /. املقر لقيم التجا ررقمية بد  .رر

ـــام عبـــــد الفتـــــاح  ـــ. إســـــتخدام ) 2018(    وقـ ـــر /ــ �ــ ـــ7 التعــــرف ع]ـــــ7 دو جامعـــــة � ـــدفت إ8ــ اســـــة �ــ زبد رر
املستحدثات التكنولوجية /. �عزnز قـيم املواطنـة الرقميـة لـدى طال_^ـا مـن وج�ـة نظـر أعـضاء �يئـة 

ــــق �ـــــــذا ال�ــــــــدف أ Åس، ولتحقيـــ ــــــد �ــــــــر رالتـ ــــZبانة لقيــــــــاس مـــــــدى تـــــــوف�� جامعـــــــة � ــــث إســـ زعـــــــد الباحـــ
Åس  ـــن Eعــــض أعــــضاء �يئــــة التــــد رللمــــستحدثات التكنولوجيــــة للطــــالب، وتــــم تطبيق�ــــا ع]ــــ7 عينــــة مـ

�ـر بلغـت  Åس ) 150(زبجامعـة � ت النتـائج إ8ـ7 وجـود قــصو لـدى أعـضاء �يئـة التــد رعـضوا ، وأشــا رر
ً

ق ذات داللـــة احـــصائية لـــصا�� /ـــ. اســـتخدام املـــستحدثات التكنولوجيـــة مـــع الطـــالب، و وجـــود فـــر و
يالذ$و ذو التخصصات العلمية لتنمية قيم ا��وار واملشاركة  .ر
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ـــــة الرقميــــــة لـــــــدى ) 2018(ى      أجــــــر م�ــــــدي  ــــاس مــــــستوnات الـــــــو�. باملواطنـ اســــــة �ـــــــدفت إ8ــــــ7 قيــ رد
مـستخدمي شــبBات التواصــل �جتمـا�. مــن طلبــة جامعـة �قــè|» وعالقتــھ بـبعض املتغ�ــ�ات مثــل 

ة باإلن �نــت، تقبــل التعامـــل باإلن �نــت، ولتحقيـــق الــشبكة ر املــستخدمة، نـــوع ا�§ــpس، املعرفــة وامل�ـــا
ـــ. ــــع  أEعـــــاد، «ــ Úـ ــــا لقيـــــاس الـــــو�. باملواطنـــــة الرقميـــــة يتـــــضمن أ ــــث مقياسـ ـــد الباحـ ــــدف أعــ رذلـــــك ال�ـ

ً
 :
ــــة، والثقافـــــة الرقميـــــة، وا��مايـــــة الناقـــــدة، واملـــــشاركة الفعليـــــة باإلن �نـــــت، وتـــــم  �خالقيـــــات الرقميـ

ت النتـــائج إ8ـــ7 أن ) 700(تطبيـــق ع]ـــ7 عينـــة مـــن طـــالب جامعـــة �قـــè|» بلـــغ عـــدد�ا ال رطالبـــا، وأشـــا
ً

، ب�نمـــا جـــاءت 72.18قأي فـــو املتوســط،% 76.1ىمــستو الـــو�. باملواطنــة الرقميـــة EــشBل عـــام بلــغ 
ى�ــسبة الــو�. بأخالقيــات املواطنــة الرقميــة /ــ. أع]ــ7 مــستو حيــث بلغــت الpــسبة املئوnــة ل�ــذا البعــد 

88.1%      . 

̂ـــان  اســـة ن© لإ8ـــ7 التعـــرف ع]ـــ7 فاعليـــة ب�ئـــة الفـــصو املنعكـــسة القائمـــة ع]ـــ7 ) 2018(ر      و�ـــدفت د
الـــتعلم الZـــشار$ي ع¨ـــ� الوnـــب /ـــ. تنميـــة Eعـــض املفـــا�يم التكنولوجيـــة وقـــيم املواطنـــة الرقميـــة لـــدى 

يـــل طالبــات الـــصف الثـــامن �ساµـــ|d بمحافظـــات غـــزة، ولتحقيـــق �ـــذا ال�ـــدف قامـــت الباحثـــة بتحل
ىا�تو واختبار للمفا�يم التكنولوجية، واسZبانة لقيم املواطنة الرقمية، وتم التطبيـق ع]ـ7 عينـة 

طالبــة بالــصف الثــامن �ساµــ|d حيــث تــم تقــسيم�م إ8ــ7 مجمــوعت�ن إحــدا�ما تجرÛnيــة ) 83(بلغــت 
ت النتائج إ78 تفو ا§موعة التجرÛnية ع]7 ا§موعة الضابطة قو�خر ضابطة، وأشا  .رى

اسـة �ـدفت إ8ـ7 التعـرف ع]ـ7 تـأث�� �علـيم ,  Gelibolu& Hava) 2018)ىوأجر �افاي وجـاليبولو     رد
املواطنـــة الرقميــــة مــــن خــــالل اســــ �اتيجية الفــــصل املقلـــوب ع]ــــ7 عــــدة متغ�ــــ�ات مثــــل أداء الــــتعلم ، 

ًوالـتعلم املــنظم ذاتيــا، والــتعلم املوجــھ ذاتيــا، واملعرفـة املعلوماتيــة ولتحقيــق �ــذا ال�ــدف تــ م اختيــار ً
وك بلغــت  اســة مــن املعلمــ�ن ا�§ــدد بجامعــة بــو زعينـة الد معلمــا تــم تقــسيم�م إ8ــ7 مجمــوعت�ن ) 59(ر

ً

سـة ا§موعـة التجر�يـة باسـ �اتيجية الفـصل  ست بالطرnقـة التقليديـة ب�نمـا د رإحدا�ما ضابطة د ر
ة ال¬ـــd املقلــوب واســتمرت ف ــ�ة التجر�ـــة ملــدة ســتة أســـابيع تــم ف·^ــا اســتخدام مجموعـــة مــن ��ــشط

ت النتائج إ78 تفو ا§موعة التجرÛnية ع]7 الضابطة قتتعلق بالقيم الرقمية، وأشا  . ر

اســــــة جوافيــــــل     ــــدفت د ـــا كمؤشــــــر ) Jwaifell) 2018رو�ــ ـــتخدام التكنولوجيـــ إ8ــــــ7 التحقــــــق  مــــــن اســـ
طالـــب تخـــصص ) 310(للمواطنـــة الرقميـــة بـــ�ن الطـــالب ا�§ـــامعي�ن وتـــم التطبيـــق ع]ـــ7 عينـــة بلغـــت 

ـــة �نج ت النتــــائج إ8ــــ7 أن الطــــالب ال ±ــــستخدمو اللغـ نل�õيــــة /ــــ. جامعــــة ا��ــــس�ن بــــن طــــالل، وأشــــا ر
 .التقنيات EشBل &�يح كمؤشر للمواطنة الرقمية

اســة �ــدفت إ8ــ7 تنميــة املواطنــة الرقميــة لــدى طــالب جامعــة املنوفيــة، ) 2019(ى   أجــر أبــو Ð§ــر ّد ر
ة للمواطنة الرقمية، وتم التطبيق ولتحقيق ذلك ال�دف أعد الباحث اسZبانة �شمل �Eعاد الZسع

طالبـــا مـــن طـــالب جامعـــة املنوفيـــة مـــن الBليـــات النظرnـــة والعمليـــة ) 854(ع]ـــ7 عينـــة بلغـــت 
ً

$ليـــات ( 
للتعــرف ع]ــ7 مــدى إملــام�م ) ال �بيــة و�داب  وا��اســبات واملعلومــات و$ليــة العلــوم شــعبة ا��اســب

تقـاء بمـستو املواطنـة بأEعاد املواطنة الرقميـة، و/ـ. ضـوء النتـائج قـدم الباحـث ا مق �حـا لإل ى تـصو ر
ً ً

ر
 .ّالرقمية لدى الطالب

اســــة �ــــدفت إ8ــــ7 التعــــرف ع]ــــ7 مــــستو و�ــــ. طلبــــة $ليــــة ال �بيــــة ) 2019(ى   أجــــر شــــ�ده، وأحمــــد ىد ر
nق بأEعـــاد املواطنـــة الرقميـــة، ولتحقيـــق �ـــذا ال�ـــدف أعـــد الباحثـــان مقياســـا لقيـــاس  بجامعـــة الزقـــا

ً
ز

اســـية بالBليـــة، أEعـــاد املواطنـــة الرقميـــة، وتـــم  رالتطبيـــق ع]ـــ7 عينـــة عـــشوائة مـــن مختلـــف الفـــر الد ق
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ق ذات داللـــة إحــصائية بــ�ن الطــالب /ـــ. مقيــاس كBــل وأEعـــاده  ت النتــائج إ8ــ7 عـــدم وجــود فــر ووأشــا ر
 .الفرعية، وقلة و�. الطالب بأEعاد املواطنة الرقمية

اســــة تحليليــــة ¾^ــــدف إ8ــــ7 التعــــرف ع]ــــ7 دو ا�§ام) 2019(     وقــــام صــــادق  ربد عــــة /ــــ. تحقيــــق أEعــــاد ر
ياملواطنة الرقمية لـدى طال_^ـا /ـ. ضـوء التحـديات املعاصـرة و/ـ. ضـوء ذلـك قـام بوضـع تـصو نظـر  ر
رمق �ح ل�ذا الدو ±شمل م¨�رات التصو وفلسفتھ، ومنطلقاتھ وأ�دافـھ �سـ �اتيجية، ومتطلباتـھ  ر

Åس إ روآليات تنفيذه ومعوقاتھ دو ��تمام با�تو واس �اتيجيات التد ى �ن�... 

 .Äاسة نا جة و�. طالب قسم املكتبات واملعلومات بجامعـة ) 2019(ر   �دفت د رإ78 التعرف ع]7 د
أســيوط باملواطنـــة الرقميــة، ولتحقيـــق �ــذا ال�ـــدف أعـــد الباحــث إســـZبانة تتــضمن �Eعـــاد الZـــسعة 

ت النتــائج إ8ــ7 أن د) 439(للمواطنــة الرقميــة، وتــم تطبيق�ــا ع]ــ7 عينــة بلغــت  رطالبــا، وأشــا
ً

رجــة و�ــ. 
رالطالب بالوصو الرقde والقوان�ن الرقمية $ان /. مستو ممتاز، ب�نما $ـان و�ـ. الطـالب با�ـاو  ى ل
تفاع مستو و�. الطالب باملواطنة  ا كب��ا /. ا ات التخصص دو ى�خر $ان جيد جدا، و$ان ملقر رى

ً ً ً
ر ر

 .الرقمية

م   اسـة آتـا وnلـد ر   �ـدفت د ن مـستوnات املواطنـة الرقميــة إ8ـ7 الكـشف عـ)Ata & Yildirim) 2019ر
للمعلمــ�ن قبــل ا�¯دمــة /ــ. الـــسنة �و8ــ7 والثانيــة بBليــة ال �بيــة /ـــ. جامعــة مــوغال ســ�تBي $و�ـــشمان 
ىب �كيــا، وأنمــاط معــرف½^م باملواطنــة الرقميــة، ولتحقيــق ذلــك ال�ــدف أعــد الباحثــان مقياســا احتــو 

ً

 طرnقة ليكرت، وتم التطبيق ع]7 عينة ع]7 ثمانية أEعاد املواطنة الرقمية، خماd|µ التقديرات وفق
ق ب�ن �ناث والذ$و ) 291(بلغت  ت النتائج إ78 وجود فر رطالبا من أقسام الBلية ا¯تلفة، وأشا و ر

ً

ت إ78  ق ب�ن التخصصات ا¯تلفة /. املواطنة الرقمية، كما أشا ، ب�نما ال توجد فر رلصا�� الذ$و و ر
 . ة الرقميةكفاءة الطالب /. التواصل الرقde واملشارك

دم و$وجيجيـت      اســة ا ر�ـدفت د اســت�ن �و8ــKoçyigit& Erdem  7)  2019(ر : رإ8ــ7 تحليــل نتـائج د
لتطــوnر مقيــاس �ــشو وجالســمان وكرÅــستو للمواطنـــة Glassman and Cristol, Choi)  2017(ي

ات الرقميــة بحيــث يZناســب مــع الب�ئــة ال �كيــة وتــم تطبيقــھ ع]ــ7 عينــة اســتطالعية مــن ثمــا�ي جامعــ
ـــدد�ا  طالبـــــا، والثانيـــــة تطبيقـــــھ ع]ـــــ7 ) 272(تركيـــــة بلـــــغ عــ

ً
طالبـــــا بإحـــــدى ا�§امعـــــات ) 220(

ً
ال �كيـــــة 
للتعــرف ع]ــ7 مــستوnات املواطنــة الرقميــة لــدí^م وأثــر العمــر والنــوع، �ســتخدام اليــومي للكمبيــوتر 

ت نتائج�ا إ78 أن مستو املوطنة الرقمية جاء متوسطاوال�واتف الذكية،  وأشا
ً

ى  .ر

ات  Öksüz& Kansu) 2019(زوقـــام $ا�ـــسو، أوكـــسو       اســـة �ـــدفت إ8ـــ7 التعـــرف ع]ـــ7 تـــصو ر د ر
ومستو املواطنة الرقمية لدى املعلم�ن قبل ا�¯دمة، ولتحقيق �ذا ال�دف أعد الباحثان مقياسا 
ً

ى
للمواطنة الرقمية يتضمن أسئلة مفتوحة، وتم تطبيقھ ع]ـ7 عينـة مـن املعلمـ�ن قبـل ا�¯دمـة بBليـة 

ت النتـــائج إ8ـــ7 ) 76(. بـــرZnش بمقاطعـــة $ولومبيـــا بلغـــت ال �بيـــة /ـــ رمـــن املعلمـــ�ن قبـــل ا�¯دمـــة، وأشـــا
اســة ا�§امعيــة تتعلــق باملواطنــة الرقميــة، و�ــرغم  Ûnيــة أثنــاء الد ات تد رافتقــاد أفــراد العينــة إ8ــ7 دو ر ر
لذلـك فــإن التقنيــات الرقميــة تــم اســتخدام�ا EــشBل خــاص للZــسو والــدخو إ8ــ7 شــبBات التواصــل  ق

 .لا�. والبحث عن حلو للواجبات املõøلية�جتم

ان  اسة �دفت إ78 التعرف ع]7 أثر تصو مق �ح قائم ع]7 ب�ئات التعلم ) ه1441(ز    وأجرت املو رد ر
ة الــــتعلم  رالZـــشاركية املدمجـــة وأثـــره /ـــ. �عزnـــز قـــيم املواطنـــة الرقميـــة والتقيـــيم الـــذا�ي /ـــ. ضـــوء دو

ة اسة من رالتكنولوÄ. لدى طالبات جامعة �م��ة نو طالبة تم تقسيم�م ) 120(ر، وتBونت عينة الد
ســــت املواطنـــة الرقميــــة باســـتخدام التــــصو  رإ8ـــ7 مجمـــوعت�ن إحــــدا�ما ضـــابطة و�خــــر تجرÛnيـــة د ر ى
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ات املعرفيــــة /ــــ. قــــيم املواطنــــة الرقميــــة، و�طاقـــــة  ا تحــــصيليا للم�ـــــا راملق ــــ�ح، وأعــــدت لــــذلك اختبــــا ر
ً ً

ـــذا�ي لقــــــيم املواطنــــــة الرقميــــــة، و ــــيم الـــ ــــة التجرÛnيــــــة ع]ــــــ7 التقيــ ـــو ا§موعــ ت النتــــــائج إ8ــــــ7 تفـــ قأشــــــا ر
 .  ا§موعة الضابطة

اسة إبرا�يم ومطر  رإ78 وضع تصو مق �ح لتفعيل دو املواطنة /. �عزnز �مـن ) 2020(ر    �دفت د ر
يالفكـر لــدى طـالب ا�§امعــات املــصرnة، ولتحقيـق �ــذا ال�ـدف أعــد الباحثــان اسـZبانة تــم تطبيق�ــا 

ة بلغت ع]7 عينة من طالب  ت النتائج إ78 أن املواطنة الرقمية ) 2021(رجامعة املنصو رطالبا، وأشا
ً

جــة متوســطة وجــاء البعــد القيeــd و�خالìــ. /ــ. املرتبــة �و8ــ7 ب�نمــا  رتتحقــق لــدى طــالب ا�§امعــة بد
 ��ق ذات داللــــة /ــــ. البعــــد التكنولــــوÄ. لــــصا جــــود فــــر وتــــذيل البعــــد التكنولــــوÄ. املرتبــــة �خ�ــــ�ة، و و

العملية، ب�نما تفوقت الBليات النظرnة ع]7 العملية /. Eعد �نتماء الوط d و/. ضوء تلك الBليات 
رالنتائج تم وضع التصو املق �ح و/. ضوء ذلك قام الباحثان بوضع تصو نظر مق �ح ل�ـذا الـدو  ي ر ر
ر±ـــشمل م¨ـــ�رات التـــصو وفلـــسفتھ، ومنطلقاتـــھ وأ�دافـــھ �ســـ �اتيجية، ومتطلباتـــھ وآليـــات تنفيـــذه 

Åس وأساليب التقوnمد رو ��تمام با�تو واس �اتيجيات التد ى  .ن

ـــنم       ــــو مغــ ــــرف ع]ـــــ7 ) 2020(قـــــام أبـ ات الوnـــــب الZـــــشاركية للتعـ ــــتخدام محـــــر رباعـــــداد برنـــــامج باسـ
 dـeـب لـدى الطـالب معلnالو �فاعليتھ /. تنمية مفا�يم املواطنـة الرقميـة واملـسئولية �جتماعيـة ع¨ـ

اسات �جتماعيـة بBليـة ح، واختبـار تحـصي]. /ـ. املواطنـة الرقميـةرالد :  /ـ. مـستوnاتو ال �بيـة بمطـر
لية �جتماعية  التقوnم– ال �كيب– التحليل– التطبيق– الف�م–املعرفة  و، ومقياس لقياس املسؤ

طالبــا وتـــم اســتخدام تـــصميم ا§موعــة الواحـــدة ) 40(ع¨ــ� الوnــب، وتـــم التطبيــق ع]ـــ7 عينــة بلغـــت 
ً

ت الن  .تائج إ78 فاعية ال¨�نامج املق �حرذات القياس وأشا

̈ــ�يÙن     اســة �ــدفت إ8ـــ7 وضــع تــصو مق ــ�ح لتنميـــة قــيم املواطنــة الرقميــة لـــدى ) 2020(قامــت ال رد ر
nـــــة اململكــــة  ـــات /ـــــ. ضــــوء ر ، اســـــتخدمت الباحثــــة املـــــن�ã الوصــــفي التحلي]ـــــ.، 2030ؤطــــالب ا�§امعـ

ت النتائج أن قيم املواطنة الرقمية تنطو تحت ثالث محوا ىوأشا ئ�سة و«ـ.ر التعلـيم، �ح ـ�ام، ( رر 
رومـــــا �ـــــشملھ مـــــن �ـــــسعة أEعـــــاد، و/ـــــ. ضـــــوء النتـــــائج قامـــــت بوضـــــع تـــــصو مق ـــــ�ح يتـــــضمن ) ا��مايـــــة

ã�عناصر املن .ìة إ78 ا�تو و�ا ىاملنطلقات و��داف، وآليات، ومتطلبات تطبيقھ دو ¢شا  .رن

dæn مـــسZند ع]ـــ7 م )2020(يأعـــد ا��ـــصر      رتـــصو مق ـــ�ح ل¨�نـــامج تـــد حـــددات املواطنـــة الرقميـــة ر
اســات �جتماعيـة _^ـا، واقتـصر ع]ــ7 خمـس محـددات للمواطنـة الرقميــة  ف معلeـd الد رلتنميـة معـا ر

ليات الرقميـــــة، (و«ــــ.  ـــو واملــــسؤ و�تــــصاالت الرقميـــــة، اللياقــــة الرقميـــــة، القــــوان�ن الرقميــــة، ا��قــ ق
 ).ال�ðة والسالمة الرقمية

رو مق ـــ�ح ملقـــر املواطنـــة الرقميـــة؛ كمتطلـــب جـــام�. بإعـــداد تـــص) 2020(قامـــت الـــرميح، ا�§مـــل     ر
nة   باململكة العر�ية السعودية، ولتحقيق ذلـك ال�ـدف تـم ٢٠٣٠ؤلطالب جامعة ا§معة /. ضوء ر

ـــو املقــــر املق ــــ�ح /ــــ. ضــــوء أEعــــاد املواطنــــة الرقميــــة  راعــــداد اســــZبانة لتحديــــد معــــاي�� اختيــــار محتـ ى
ا و/ـ. ضـوء النتــائج ) 24(ر بنـاء املقـر وعـدد�ا وتـضمنت خمـسة أEعـاد ل�ـا، كمـا تـضمنت معـاي�� معيـا

ً
ر

 .رتم تقديم التصو املق �ح

اسة العمـر  ي    �دفت د جـة الـو�. ملف�ـوم املواطنـة الرقميـة لـدى طلبـة ) 2020(ر رإ8ـ7 التعـرف ع]ـ7 د
ـــدف أعـــــدت الباحثـــــة مقيـــــاس للـــــو�.  �ـــــا، ولتحقيـــــق �ـــــذا ال�ــ ـــة، وعالق½^ـــــا بمحاو دنيــ را�§امعـــــات � ر

التعليم ) 33(قميــة بحيــث تــضمنباملواطنــة الر ، يــضمن محـــو رفقــرة مقــسمة ع]ــ7 ثــالث محــاو ) 11(ر
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 فقــرة وفــق مقيــاس ليكــرت ا�¯ماµــ|d، وتــم 13(رفقــرات، ومحــو ا��مايــة ) 9(رفقــرة، ومحــو �ح ــ�ام 
دنيــة و«ــ.) 383(التطبيــق ع]ــ. عينــة بلغــت  رطالبــا مــن طــالب ا�§امعــات �

ً
جامعــة جــرش ��ليــة، : 

دنيـــة، وجامعـــة مؤتـــة، وجامعـــة العقبـــة، وجامعـــة ال��مـــوك، وجا رمعـــة الـــشر �وســـط وا�§امعـــة � ق
تباطية بـ�ن مف�ـوم  جود عالقة ا تفاع و�7 الطلبة بمف�وم املواطنة الرقمية و ت النتائج إ78 ا روأشا ر ور
ق ذات داللـــة إحـــصائية بـــ�ن ا�§امعـــات ا��Bوميــــة  �ـــا، وعـــدم وجـــود فــــر واملواطنـــة الرقميـــة ومحاو ر

  .وا�§امعات ��لية

اسة  قر�ان  ت نتائج د ر    وأشا إ78 أن مستو املواطنة الرقمية لدى الطالبات $ان مرتفعا، ) 2020(ر
ً

ى
ة ¢لك �ونيــة، التواصــل الرقeــd، الــسلوك واللياقــة  ر/ــ. محــاو الوصــو الرقeــd، التعامــل مــع التجــا ل ر

ليات الرقميــة، الـــ�ðة الرقميــة، القـــانو نالرقميــة، �مــن الرقeـــd، ا��قــو واملـــسؤ  الرقeــd، ب�نمـــا وق
اسـ½^ا ال¬ـd �ـدفت إ8ـ7 التعـرف ع]ـ7 مـستو  ى$ان متوسطا /. محو الثقافـة الرقميـة، جـاء ذلـك /ـ. د ر ر

ً

 .املواطنة الرقمية لدى الطالبات بجامعة جدة

ن     اسة يلدر وآخر و�دفت د ز إ8ـ7 تحديـد مـستوnات املواطنـة الرقميـة لـدى ,  et al,  Yıldız) 2020(ر
nا ب �كيــــا، ولتحقيــــق �ــــذا ال�ــــدف تــــم اعــــداد مقيــــاس للمواطنــــة طــــالب ا�§امعــــات /ــــ. جامعــــة ر ســــا$ا

ىالرقميـــة خماµـــ|d التقـــديرات وفقـــا لطرnقـــة ليكـــرت يحتـــو ع]ـــ7 
ً

نبنـــدا مBـــو مـــن ثمانيـــة أEعـــاد ) 49(
ً

سة �نـدك الثانوnـة امل�نيـة ) 253(للمواطنة الرقمية، وتطبيقھ ع]7 عينة بلغت  رطالبا /. أقسام مد
ً

ق ذات داللــــة إحــــصائية بــــ�ن للعلــــوم التقنيــــة /ــــ. جامعــــ ـــود فــــر ت النتــــائج ا8ــــ7 وجـ nا، وأشــــا وة ســــا$ا ر ر
 .الطالب والطالبات لصا�� الطالب 

اســـة ا��ـــضيف    ات املواطنـــة الرقميـــة لـــدى )  2021(ر �ـــدفت د جـــة تـــوافر م�ـــا رإ8ـــ7 التعـــرف ع]ـــ7 د ر
اسات العليا بBلية ال �بية جامعة القصيم وعالق½^ا ببعض املتغ��ات مثـل جـpس  الطالـب رطلبة الد

والقــــسم وال¨�نــــامج، واســــتخدامت املــــن�ã الوصــــفي، ولتحقيــــق �ــــذا ال�ــــدف قامــــت الباحثــــة بإعــــداد 
عــة ع]ـــ7 ا�ــاو الZـــسعة للمواطنــة الرقميــة وتـــم التطبيــق ع]ـــ7 ) 45(اســZبانة مBونــة مـــن  ة مو رعبــا ز ر

اســات العليــا يمتلBــو م) 542(عينــة بلغــت  ت النتــائج إ8ــ7 أن طلبــة الد نطالــب وطالبــة، وأشــا ر ات ر ر�ــا
راملواطنـة الرقميــة EــشBل كب�ـ� جــدا حيــث حقــق محـو 

ً
الpـسبة �ع]ــ7 ب�نمــا حقــق ) اللياقــة الرقميــة(

ق ذات دالـــة إحـــصائية /ــــ. ) الثقافـــة الرقميـــة(رمحـــو  اســـة إ8ـــ7 وجـــود فـــر ت الد وأد�ـــى �ـــسبة، وأشـــا ر ر
 .ملتغ�� ا�§pس) �تصاالت الرقمية(رمحو 

ـــي  ـــن) 2021(       قـــــام القر�ــ اســـــة تبpـــــت املــ ر�ã الوصـــــفي التحلي]ـــــ. و�ـــــدفت إ8ـــــ7 التعـــــرف ع]ـــــ7 دو ربد
ا�§امعات السعودية /. �عزnز قيم املواطنة الرقمية، وذلـك مـن خـالل تحليـل جميـع مـا تـم �ـشره /ـ. 

جامعة وذلك /. ) 30(�ـ، والبالغ عدد�ا 1441 -1440املوقع الرسde لþ§امعات السعودية /. العام 
اســـة إ8ـــ7 ضـــوء بطاقـــة أعـــد�ا لـــذلك تتـــضمن ¢Eعـــاد ال رZـــسعة للمواطنـــة الرقميـــة، كمـــا �ـــدفت الد

ت النتــــائج إ8ــــ7 تفــــو  ــا بــــ�ن ا�§امعــــات، وقــــد أشــــا قالكــــشف عــــن أع]ــــ7 قــــيم املواطنــــة الرقميــــة وأقل�ــ ر
 .  �تصال الرقde والتواصل الرقde واللياقة الرقمية

اسة �دفت إ78 �عزnز، املواطنة الرقمية وتنمي½^ا ل) 2021(ن   أجرت ذنو وفرحان  ّد ّ دى طالب $لية ر
ّ

ّا��قـــو بجامعـــة املوصـــل مـــن خـــالل القيـــام بالقـــاء ا�اضـــرات املنظمـــة التعرnفيـــة بمبـــادئ، وقـــيم  ّ ق
ــــيم ¢لك �و�ــــــي،  ّاملواطنـــــة الرقميـــــة EــــــشBل منـــــتظم و�واقــــــع محاضـــــرة أســــــبوعيا ع¨ـــــ� منــــــصات التعلـ ّ . ّ ّ

nر ال¬ــd توÈــ�، و�عــرف املف�ــوم وأثــره /ــ.  وتــوج·^�م إلعــداد ّالبحــوث والتقــا ّ ر
ا§ــاالت ا¯تلفــة، مــن ّ

ل وقــانو�ي /ـــ. ظـــل التحــديات ال¬ـــd تواجـــھ  n©^م ع]ــ7 اســـتخدام التكنولوجيـــا EــشBل مـــسؤ ّخــالل تـــد و ّ
ر

ّا§تمــع، والتعلـــيم خاصـــة عنـــدما تحـــو ا§تمـــع و�املرحلــة الرا�نـــة مـــن مجتمـــع �علـــيم تقليـــدي ا8ـــ7  ل
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قeــــd والــــذي يحــــتم علينــــا أن �ــــشBل املواطنــــة الرقميــــ  dــــeّمجتمــــع �علي ّ ّ ّّ ُ
ــا وعنــــصرا ر ًة فيــــھ مــــدخل م�مــ .

 ..أساسيا

اسة دمحم  ات)  2021(ر    �دفت د nب املصغر /. تنمية م�ا رإ78 معرفة  فاعلية برنامج قائم ع]7 التد   ر
nخ، ولتحقيق �ذا ال�دف  Åس ¢لك �ونية واملواطنة الرقمية لدى الطالب املعلم�ن شعبة التا رالتد ر

nب ا ملـصغر، وعـدة أدوات مــن بي�^ـا مقيـاس للمواطنـة الرقميــة، رأعـد الباحـث برنـامج قـائم ع]ــ7 التـد
nخ وتــم تقــس·^م إ8ــ7 ) 60(وتــم التطبيــق ع]ــ7 عينــة بلغــت  رطالبــا مــن طــالب الفرقــة الثالثــة شــعبة التــا

ً

ت النتـائج إ8ـ7 تفـو ا§موعـة التجرÛnيـة ع]ـ7  قمجموعت�ن إحدا�ما ضابطة و�خر تجرÛnية، وأشا رى
 .ا§موعة الضابطة

اســة استقــصائية للتعــرف ع]ــ7 اتجا�ــات طــالب Akci & Bastas) 2021(و�اســتاس    قــام أ$ــي  ر  بد
ونــا وعالقتــھ باملواطنــة الرقميــة، ولتحقيــق  را�§امعــة نحــو الــتعلم ¢لك �و�ــي أثناءعمليــة جائحــة $و
�ذا ال�دف أعد الباحثان مقياسا للمواطنة الرقمية، وتم تطبيقھ ع]. عينة من طالب $لية ال �بية 

ً

ت ) 64(طالــب، ) 24(ا�§امعــات ا�¯اصــة /ــ. ا�§زءالــشما8. مــن ق¨ــ�ص بلغــت بإحــدى  رطالبــة، وأشــا
النتائج إ78 أن �ناك عالقة إيجابية ب�ن سلوكيات املواطنة الرقمية والتعلم ¢لك �و�ي �تجا�ات، 
ولـوحظ أن القلــق الــسلdæ لــدى الطــالب EــسÛب الو�ــاء ا�عكــس عمليــات الــتعلم ¢لك �و�ــي ا�¯اصــة 

نومــع ذلــك، تظ�ــر النتــائج ¢جماليــة أن ســلوك املواطنــة الرقميــة يمكــن أن تBــو عمليــة الــتعلم . _^ــم
 .COVID-19الرقde استجابة إيجابية لف �ة إغالق 

ت، بيمـدي       ، سو$اما nنفونجفو اسة ر ر�دفت د نر . Pimdee& Sukkamart , Ruenphongphunو
ا) 2021( رإ78 التعرف ع]7 دو التعليم /. إكساب م�ا ت املواطنة الرقمية لطالب ا�§امعة /. تايالند ر

سو برنامج /. ست ) 506(نولتحقيق ذلك ال�دف أعد الباحثو اسZبانة تم تطبيق�ا ع]7  نطالبا يد ر
ً

ت النتائج إ78 توافر املواطنة الرقمية لدí^م بمستو عال  ٍجامعات بتايالند، وأشا ى  .ر

اسات السابقة   :سابق يمكن است�تاج ما ي�1 �� ضوء العرض ال:رالتعقيب ع01 الد

تقــاء باملواطنــة الرقميــة لــدى الطــالب يتـــضمن - اســات بإعــداد تــصو مق ـــ�ح لإل ر ا�تمــت Eعــض الد رر
ة إ78 ا�تو و�اì. عناصر املن�ã مثل  ىاملنطلقات و��داف، وآليات ومتطلبات تطبيقھ، دو �شا رن

اســــة ـــادق )2019(، أبــــو Ð§ــــر)2014(ي، عــــس�� وفقيçــــd  )2014(ا�§ــــزار : رد ، إبـــــرا�يم )2019(، صـ
اسـة الـرميح، وا�§مـل)2020(، ال¨�يÙن )2020(ومطر  رال¬ـd �ـدفت إ8ـ7 إعـداد تـصو ) 2020(ر، عدا د

ـــة nــ ؤمق ــــ�ح ملقـــــر املواطنـــــة الرقميـــــة؛ كمتطلــــب جـــــام�. لطـــــالب جامعـــــة ا§معــــة /ـــــ. ضـــــوء ر  ٢٠٣٠ر
باململكة العر�ية السعودية، متـضمنا $افـة مBونـات املـن�ã، ولكـن يالحـظ ع]ـ

ً
ى7 مفـردات ا�تـو أنـھ 

لم يBو شامال لBل ماتتضمنھ أEعاد املواطنة الرقمية 
ً  .ن

Åس متنوعة لتنمية املواطنـة الرقميـة لـدى الطـالب - اسات اس �اتيجيات تد ر استخدمت Eعض الد ر
اسـة  ان ، Gelibolu & Hava)2018)�افـاي وجـاليبولو، )2018(ن©^ـان : رمثـل د ، أبـو )ه1441(ز املـو

 ).2021(دمحم ، )2020(مغنم 

dæn قــائم ع]ـــ7 املواطنــة الرقميــة لتنميـــة  )2020(ي ب�نمــا أعــد ا��ــصر - ا مق �حــا ل¨�نـــامج تــد رتــصو
ً ً

ر
اســة  ذنــو وفرحـان  اســات �جتماعيـة، و�ــدفت د ف معلeــd الد نمعـا ر ر إ8ــ7 �عزnــز، املواطنــة ) 2021(ر

قالرقمية وتنمي½^ا لدى طالب $لية ا��قو بجامعة املوصل من خالل القيام
ّ ّ  . بالقاء ا�اضراتّ
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اســات إ8ــ7 الكــشف عــن واقــع ومــستو املواطنــة الرقميــة لــدى طــالب ا�§امعــة - ى اتج�ــت Eعــض الد ر
اسة ، )2019(، نـاÄ. )2019(، شـ�دة، وأحمـد)2017(ي، املـصر وشـعث )2016(ىعبد القـو : رمثل د
م  ، )2020(ي العمر ، Öksüz& Kansu)  2019(ز$ا�سو، أوكسو ، Yildirim& Ata ) 2019(رآتا وnلد

ن )2020(قر�ان  و، يلدر وآخر   ).2021(، القر�ي Yıldız & et al)  2020(ز

ا /ـ. �عزnـز - اسات بالتعرف ع]7 واقع شبBات التواصـل ¢جتمـا�. وسـبل توظيف�ـ ر ا�تمت Eعض الد
اســـة أبـــو ا§ــد، اليوســـف  ، م�ـــدي )2018(رأEعــاد املواطنـــة الرقميــة لـــدى طلبـــة $ليــة ال �بيـــة مثــل د

)2018.( 

اســــة الــــسيد - رإ8ــــ7 التعــــرف ع]ــــ7 دو وســــائل ¢عــــالم ا�§ديــــدة /ــــ7 دعــــم املواطنــــة ) 2016(ر �ــــدفت د
 .ٌالرقمية لدى طالب ا�§امعة

اسة أEعاد املواطنة الرقمية ودو املؤسسات ال �بوnة نحو�ا) 2016( وا�تم الد�شان - ربد  . ر

اســـــات اســـــZبانة أو مقيـــــاس لقيـــــاس املواطنـــــة الرقميـــــة مثـــــل- اســـــةر أعـــــدت Eعـــــض الد  إ±ـــــسمان، :ر د
nن  ي�ـشو ) 2017(ياملـصر وشـعث ) 2016(ىعبـد القـو  ، Gungoren&  Isman  )2014(رجونجـو

، )2018( ، أبـــو ا§ـــد، اليوســـف Cristol  Choi, Glassman & 2017((لوجالســـمان وكرÅـــستو 
ن  ـــــــوش )2018(والــــــــــسليحات وآخـــــــــــر ـــــا�ي )2018(، العمـــ ــــــان )2018(، م�ــــــــــدي )2018(، القحطــــــ ، ن©^ـــــ

م ) 2019(، نـــاÄ. )2019(�دة، وأحمــــد، شـــ)2018( دم ،Ata & Yildirim (2019(ر، آتــــا وnلــــد ر ا
إبـرا�يم  ، Öksü& Kansu) 2019(ز ، $ا�ـسو، أوكـسو  Koçyigiti& Erdem) 2019(و$وجيجيـت 

ن )2020(، قر�ان )2020(ي، العمر )2020(ومطر  و، يلدر وآخر  ا��ـضيف ،et al , Yıldız  )2020(ز
   Akci & Bastas) 2021(أ$ي و�استاس ) 2021(، دمحم )2021(

ق /. املواطنة الرقمية ب�ن �قسام العلمية و�قـسام - اسات إ78 عدم وجود فر ت Eعض الد و أشا ر ر
اسة السيد : النظرnة مثل م )2019(، شـ�دة، وأحمـد)2016(رد  . Ata & Yildirim) 2019(ر، آتـا وnلـد

اسة عبد الفتاح  ت د رب�نما أشا ق لصا�� التخصصات العلميةإ78 وجود ف) 2018(ر  .ور

اسات Eشأن مستو املواطنة الرقمية لدى طـالب ا�§امعـة فع]ـ7 سـÛيل - ى اختلفت نتائج Eعض الد ر
اسـة العمــوش  ت نتـائج د راملثـال أشـا اســة ) 2018(ر ت نتـائج د رإ8ـ7 أÍ^ـا جـاءت منخفــضة، ب�نمـا وأشـا ر

دم و$وجيجيـت  اســة م�ــدي  أشـ أÍ^ـا جــاءت متوســطة، Koçyigiti& Erdem) 2019(را ت نتــائج د را ر
ت نتـائج ) 2018( رإ78 أÍ^ا جاءت فو املتوسط، وع]7 النقيض مما سـبق أشـا nنفونجفـو ق اسـة ر ند و ر

ت،  بيمــدي   إ8ــ7 تــوافر املواطنــة Pimdee&  Sukkamart , Ruenphongphun) 2021ر، ســو$اما
ٍالرقمية لدى الطالب بمستو عال  .ى

اســـة - ت نتــــائج د ر أشـــا نإ8ـــ7 أن الطــــالب ال ±ـــستخدمو التقنيــــات EــــشBل ) Jwaifell) 2018جوافيــــل ر
 .&�يح كمؤشر للمواطنة الرقمية

اسات السابقة اسة اadالية والد رأوجھ الشبھ وGختالف ب^ن الد  :ر

اسـة، و�س �شـاد _^ـا /ـ. - اسات /. دعم واسـZيفاء �سـاس النظـر للد ر أفاد الباحثان من �ذه الد ير
 .لنتائجإجراءات البحث و�ناء أدواتھ وتفس�� ا

اسات /. إعداد مقياس لقياس املواطنة الرقمية، - اسة ا��الية مع Eعض الد ر تتفق الد  ر
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اسـات الـسابقة - اجـھ /ـ. رتختلـف مـع الد ر /ـ. وضـع تـصو ملقـر مق ـ�ح /ـ. املواطنـة الرقميـة يمكـن إد ر ر
Åــسھ للطــالب، وأيــضا العينــة املمثلــة /ــ. طلبــة $ليــة ال  اســية لطــالب ا�§امعــة وتد را�¯طــط الد �بيــة ر

�ر  .زجامعة �

اسة وإجراءا��ا  :رمن��ية الد

اســــة      صــــد الظــــا�رة محــــل الد اســــة مــــن�ã البحــــث الوصــــفي وذلــــك _^ــــدف  ر اتبعـــت الد ر املواطنــــة (ر
كمــا «ــ. /ــ. الواقــع، وجمــع البيانــات ع�^ــا مــن امليــدان وتــصpيف�ا وتحليل�ــا وتفــس�� النتــائج، ) الرقميــة

اســـــات الـــــسابقة _^ـــــدف  اســـــة، وإعـــــداد مقيـــــاس رومراجعــــة البحـــــوث والد ـــر للد روضـــــع ¢طـــــار النظــ ي
راملواطنة الرقمية، وتصو ملقر مق �ح /. املواطنة الرقمية  .ر

أوال
ً

اسة امليدانية:  اسة امليدانية إ78 التعرف ع]7 مستو املواطنة الرقمية : رأ�داف الد ى�دفت الد ر
�ر، ومدى تأثر تلك املعرفة بمتغ�� ا  .لتخصص �$اديdeزلدى طالب $لية ال �بية جامعة �

ثانيا
ً

 :مجتمع البحث وعي�تھ: 

ًطالبـــا ) 2817(ن     تBـــو مجتمـــع البحـــث مـــن طـــالب $ليـــة ال �بيـــة الفرقـــة الراEعـــة، وقـــد بلـــغ عـــدد�م 

، و/. ضوء معاي�� اختيار العينـة وتحديـد Ð§م�ـا مـن مجتمـع )2022نشئو الطالب، $لية ال �بية، (
ائية طبقيـة؛ لتمثـل العينــة خـصائص مجتمع�ـا، وقــد غ�ـ� متجـا�س تـم اختيــار العينـة بطرnقـة عــشو
جــان  ربلــغ عــدد�ا وفقــا ملعادلــة ك��جــd|1 ومو ً))Morgan & Kergcie339(، )0.05(ى عنــد مــستو (

طالبا، وفقا للعدد الك]. للمجتمع، بpسبة 
ً ً

 ).532: ، ص2016حسن، %). (12(

ة تمثيل�ا /. ا§تمع الك].      وقد تم تحديد Ð§م عينة $ل تخصص /. ضوء العدد الك]. ل�ا و�سب
  ).1(لللبحث، كما �و مو�È /. جدو 

 )1(لجدو 

 مجتمع البحث وعي�تھ

 التخصص م
عدد 

مجتمع 
 الطالب

الpسبة 
املئوnة �2§م 

 ا§تمع

 

عدد 
 العينة

الpسبة 
املئوnة �2§م 

 العينة

الpسبة املئوnة 
من العدد الك]. 

 لBل طبقة

1 
الشعب 
 العلمية

1043 53.26 126 52.26 9.3 

2 
الشعب 
 �دبية

1091 24.93 131 25.45 9.66 

3 
الشعب 
 النوعية

683 17.22 82 16.89 9.3 

 9.47 100 339 100 2817 ا§موع
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ئ�ـــسة،  ع ع]ـــ7 ثـــالث تخصـــصات أ$اديميـــة  ر      يتـــ�î مـــن ا�§ـــدو الـــسابق أن مجتمـــع البحـــث مـــو ز ل
 مــــن الطــــالب يل·^ــــا الــــشعب ، وقــــد حــــصلت الــــشعب العلميــــة ع]ــــ7 أع]ــــ7 عــــدد)E)2817عــــدد إجمــــا8. 

�ــر الفرقــة  ز�دبيـة، ثــم الــشعب النوعيــة، وقــد تــم اختيــار العينــة مــن طــالب $ليــة ال �بيــة جامعــة �
الراEعـة ؛ نظــرا ألÍ^ــا تمثـل Í^ايــة برنــامج ¢عـداد �$ــاديde للمعلــم ح¬ـ» يمكــن �عــرف أثـره ع]ــ7 تــوافر 

ً

 .أEعاد املواطنة لدى الطالب

 :  اسةرإعداد أدوات الد: ثالثا

 : مقياس املواطنة الرقمية-

ى �دف املقياس إ78 قياس مستو املواطنة الرقمية لدى طالب $لية : تحديد ال�دف من املقياس-أ
 .ال �بية

للتقــــديرات املتجمعــــة /ــــ7 إعــــداد مقيــــاس " ليكــــرت"تــــم اســــتخدام طرnقـــة  : cعـــداد للمقيــــاس-ب
 –موافق: (وnات استجابية محددة كما ي]7املواطنة الرقمية، و�ستخدم /7 �ذه الطرnقة ثالث مست

وقد تب ـ» الباحثـان �ـذه الطرnقـة لـس�ول½^ا، كمـا أÍ^ـا �عطـى معامـل ثبـات أك¨ـ� )  غ�� موافق–محايد
 .ىمن غ���ا، وتضمن املقياس مفردات إيجابية وأخر سلبية

 :ية تم اشتقاق مفردات املقياس بالرجوع للمصادر التال: مصادر اشتقاق مفردات Gختبار-ج

̂ـا -1  ¢طالع ع]E 7عض املقاي�س و�سZبانات ال¬d تم إعداد�ا سابقا لقياس املواطنة الرقميـة، وم�
ً

، شعث )2016(سالم  ، أبو )2018(، ن©^ان )2018(، العموش )2018(، القحطا�ي )2017(ي، املصر
م  )2019(، ناÄ. )2019(، ش�دة، أحمد )Ð)2019§ر  ي، العمر )Ata & Yildirim) 2019ر، آتا وnلد

ن  ) 2020( و، الدوســـر وآخــــر ، )2021(، ا��ــــضيف )2021(، ، أحمــــد )Aldosari, et al) 2020ي
ي، ا��داÚي )2021(القر�ي  ، ا��رÚي )2021(ر، املنصو  ).2021(، دمحم )2021(ي، سار

اسات السابقة ذات الصلة بطبيعة البحث-2  .ر cطالع ع01 الد

اســـات الـــسابقة ومقـــاي�س املواطنـــة الرقميـــة، تـــم /ـــ7 ضـــوء مرا:  أEعـــاد املقيـــاس ومفرداتـــھ- رجعـــة الد
ات، مـــع مراعـــاة وضـــوح�ا، واشـــتمال�ا ع]ـــ7 ســــلوك  ة عبـــا رتحديـــد أEعـــاد املقيـــاس ومفرداتـــھ /ـــ. صـــو ر
تھ املبدئيـة  تباط�ا ببعد�ا وال�دف الرئ�س لـألداة وقـد بلـغ عـدد مفـردات املقيـاس /ـ. صـو رواحد، وا ر

عة ع]7 �سعة أEعاد) 79(  .زمفردة مو

التحقـق مـن اMdــصائص الـسيكوم��ية لــألداة  تــم. تحقـق مـن اMdــصائص الـسيكوم��ية لـألداةال
  :من خالل ما ي�1

أوال
ً

 ):صدق اatكم^ن(يالصدق الظا�ر لآلداة : 

ق��ساب الصدق الظا�ر للمقياس تم عرضھ ع]7 مجموعة مـن ا�كمـ�ن /ـ7 مجـال املنـاãä وطـر  ي
Åس  ا#^م حو) 1م�þق(رالتد لوذلك ألخذ آ  :ر

دت ضمنھ-  .ر مدى انتماء $ل مفردة من مفردات املقياس للبعد الذى و

 . مدى دقة صياغة مفردات املقياس-

 .ى مدى مالءمة اللغة ملستو الطالب-
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نھ من مفردات-  .و إضافة أو حذف أو �عديل ما ير

 . دقة وصياغة مفردات املقياس-

، و�لغ عـدد املفـردات     وقد قام الباحثان بإجراء التعديالت ال¬» أشار إل·^ا ال ) 78(نسادة ا�كمو
بندا 
ً

 

ثانيا 
ً

 : الصدق cحصا�ي لألداة: 

مـن طـالب $ليــة ) غ�ـ� عينـة البحــث( تـم حـساب صـدق مفــردات �داة مـن خـالل تطبيقـھ ع]ــ7 عينـة 
�ر بالقـا�رة  بلـغ عـدد�ا –ال �بية اµـ|d �و ) 40(ز جامعة � لطالبـا، بالفـصل الد ر

ً
م، 2022 / 2021

مالؤه وذلك _^ زدف حساب صدق املقياس باستخدام الصدق التمي�õ وفقا ملا حدده وnر و
ً

 ,Wareي
et al ,)2007 (نnد  /ـ. كـيم وآخـر ألداة . ) p.62) Kim, et al, 3013,رالـوا يمـن أن الـصدق التمي�ـõ لـ

تباطات البيpية ��ساب ��ساق الداخ]. للمقياس وفق محك�ن،  يتحقق من خالل فحص قيم �
ّ َ َ ر

إلجمــــا8. %)  90(≥ بpـــسبة ) 0.40(≥  إذا بلـــغ معـــدل ��ـــساق الـــداخ]. بــــ�ن $ـــل مفـــردة وÚعـــد�ا :�مـــا
تبــاط بـــ�ن املفـــردة وÚعـــد�ا  ، وإذا $انـــت قـــيم � تبـــاط ب��ســو رمفــردات املقيـــاس مـــن خــالل معامـــل ا نر

تباط بي�^ا و��ن �Eعاد املنافسة ل�ا /. ذات املقياس بpسبة  يان قيم ؛ ولب% )80( ≥ رأع]7 من قيم �
جات  تبــاط ب��ســو بــ�ن مفــردات $ــل Eعــد والــد تباطــات البيpيــة املطلو�ــة تــم اســتخدام معامــل ا ر� ر نر
جات الBليــة لبــاE� .ìعــاد املنافـسة لــھ /ــ. املقيــاس، كمــا �ــو  رالBليـة لــھ، و�ــ�ن مفــردات $ــل Eعـد والــد

لموضوح /. ا�§دو التا8. جدو   ):2(ل

 )2(لجدو 

جات الPلية للبعد ال�, ت�ت}, إل��ـا  تباط ب^ن مفردات مقياس املواطنة الرقمية  والد G رمعامل ر
ة وAا�� �oعاد املنافسة لھ �� املقياس  .ر!ل عبا

 املفردة
لالوصو 

deالرق 

 قواعد -
السلوك 

deالرق 

القوان�ن 
 الرقمية

قا��قو 
واملسئوليات 

 الرقمية

ال�ðة 
والسالمة 

 الرقمية
ق�deمن الر

محو �مية 
 الرقمية

ة  رالتجا
 الرقمية

�تصاالت 
 الرقمية

1 - .434** .403** .033 .136 .166 .107 .065 -.174- .236 

2 - .551** .239 .424** .152 .414** .380* .423** .257 .362* 

3 - .510** .363* .161 .321* .289 .195 .237 .220 .387* 

4 - .432** .215 .195 .273 .153 -.075- .177 -.074- .330* 

5 - .318* .224 .279 .111 .166 .196 .291 .231 .242 

6 - .680** .042 .204 -.059- .128 -.135- -.021- .005 .217 

7 - .411** -.031- .470** .109 .077 .148 .187 .151 -.033- 

8 - .483** .169 .185 .036 .134 -.022- .020 -.022- .206 

9 - .334* -.237- .216 -.059- -.139- -.097- .103 .032 -.099- 
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 املفردة
لالوصو 

deالرق 

 قواعد -
السلوك 

deالرق 

القوان�ن 
 الرقمية

قا��قو 
واملسئوليات 

 الرقمية

ال�ðة 
والسالمة 

 الرقمية
ق�deمن الر

محو �مية 
 الرقمية

ة  رالتجا
 الرقمية

�تصاالت 
 الرقمية

10- .501** .276 -.023- .182 .303 .213 .170 -.038- .514** 

11- .217 .356* .165 .278 .395* .428** .347* .106 .358* 

12- .232 .419* -.052- .363* .057 -.006- .162 -.053- .265 

13- .115- 135. -.064- .176 -.110- .039 -.064- -.122- -.047- 

14- .093 .448* .042 .047 -.148- .010 -.002- -.165- -.120- 

15- .217 .356* .165 .278 .395* .428** .347* .106 .358* 

16- .251 .727** .103 .339* .600** .543** .354* .130 .532** 

17- .266 .742** .165 .278 .464** .266 .178 .171 .358* 

18- .409** .749** .162 .682** .416** .294 .350* .124 .511** 

19- .238 .755** .183 .349* .716** .310 .315* .258 .464** 

20- .163 .584** .176 .175 .683** .299 .307 .257 .313* 

21- .173 .117 .719** .128 .367* .302 .333* .353* .074 

22- .234 .231 .622** .312 .337* .496** .395* .328* .031 

23- .214 .066 .639** .173 .421** .504** .462** .280 .190 

24- .054 .119 .469** .090 .167 .144 .048 .372* -.063- 

25- .271 .123 000. -.099- .037 -.020- -.026- -.331* .067 

26- .234 -.175- .652** -.013- .090 .184 .244 .364* -.028- 

27- .321* -.091- .574** .248 .276 .262 .413** .455** .246 

28- .133 .170 .622** .239 .505** .534** .538** .410** .088 

29- .571** .334* .677** .165 .454** .489** .562** .504** .359* 

30- .404** .129 -.331* -014.- -.079- .051 -.152- -.273- -.125- 

31- .315* .351* .062 .626** .154 .036 .150 -.040- .486** 

32- .141 .205 .090 .531** .193 .107 .195 .424** .333* 

33- .223 .383* .043 .649** .276 .135 .235 .133 .494** 

34- .269 .091 .129 .571** -.168- -.132- .200 -.069- .241 

35- .394* .630** .543** .721** .608** .537** .609** .426** .491** 

36- .185 .106 .543** .569** .135 .344* .505** .313* .100 

37- .169 .177 .200 .327* .322* .106 .239 .020 .326* 
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 املفردة
لالوصو 

deالرق 

 قواعد -
السلوك 

deالرق 

القوان�ن 
 الرقمية

قا��قو 
واملسئوليات 

 الرقمية

ال�ðة 
والسالمة 

 الرقمية
ق�deمن الر

محو �مية 
 الرقمية

ة  رالتجا
 الرقمية

�تصاالت 
 الرقمية

38- .078- .233 -.039- .101 .320* .343* .255 .060 .207 

39- .206 .170 .622** .200 .711** .641** .666** .560** .244 

40- .318* .665** .632** .383* .899** .790** .717** .562** .400* 

41- .224 .733** .200 .391* .828** .492** .471** .238 .534** 

42- .278 .478** .517** .209 .821** .543** .513** .511** .244 

43- .508** .597** .307 .340* .811** .428** .334* .280 .609** 

44- .010- -.010- .449** .116 .326* .717** .640** .609** .144 

45- .079 .173 .475** .183 .627** .767** .746** .588** .240 

46- .317* .562** .180 .602** .425** .490** .478** .170 .499** 

47- .095- -.028- .112 -.269- -.026- 119. -.184- -.198- -.174- 

48- .322* .548** .075 .334* .561** .561** .442** .246 .558** 

49- .315* .190 .206 -.005- .000 117. .032 -.114- .171 

50- .118 .185 .525** .262 .463** .804** .735** .577** .246 

51- .122- .066 .342* .094 .348* .717** .626** .483** .091 

52- .044 .473** .385* .236 .558** .764** .636** .509** .279 

53- .279 .608** .543** .347* .840** .804** .710** .617**  

54- .034- .298 .382* .178 .483** .776** .660** .520** .201 

55- .240 .150 -.148- .151 -.074- -.091- 165. -.344* .312* 

56- .208 .067 .475** .129 .410** .510** .752** .591** .310 

57- .285 .138 .561** .233 .651** .720** .737** .676** .323* 

58- .169 .327* .505** .512** .631** .768** .837** .576** .387* 

59- .328* .229 .407** .350* .288 .412** .619** .668** .211 

60- .283 .208 .446** .222 .521** .529** .731** .668** .363* 

61- .255 .632** .409** .645** .666** .696** .790** .520** .482** 

62- .273 .568** .539** .451** .616** .791** .789** .611** .411** 

63- .258 .171 .540** .190 .445** .715** .792** .592** .292 

64- .160- -.022- .389* .053 .322* .603** .561** .629** .093 
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 املفردة
لالوصو 

deالرق 

 قواعد -
السلوك 

deالرق 

القوان�ن 
 الرقمية

قا��قو 
واملسئوليات 

 الرقمية

ال�ðة 
والسالمة 

 الرقمية
ق�deمن الر

محو �مية 
 الرقمية

ة  رالتجا
 الرقمية

�تصاالت 
 الرقمية

65- .200 -.058- .376* .084 .178 .321* .342* .692** .067 

66- .189 .050 .457** .138 .231 .371* .503** .671** .206 

67- .011 .069 .447** .161 .558** .489** .647** .665** .141 

68- .200 .386* .352* .252 .527** .487** .547** .764** .209 

69- .002 .091 .245 .246 .254 .227 .334* .626** .088 

70- .139 .367* -.135- .228 .079 .099 .095 -.425** .424** 

71- .243 .314* .099 .414** .507** .434** .367* .156 .537** 

72- .324* .303 .154 .539** .296 .278 .246 .236 .594** 

73- .361* .243 .185 .522** .148 .132 .347* .358* .606** 

74- .501** .332* .252 .338* .443** .147 .345* .349* .620** 

75- .410** .619** .299 .603** .473** .423** .463** .361* .788** 

76- .310 .545** .111 .528** .402* .369* .291 .207 .653** 

77- .179 .017 .387* .245 .392* .469** .546** .499** .474** 

78- .036 -.057- -.283- -.370* -.209- -.255- -.193- -.447** 136. 

تبــاط مفــردات املقيـــاس ال¬ــd بلغـــت   ريتــ�î مــن ا�§ـــدو الــسابق أن معامـــل ا جــاءت بpـــسبة  )0.40(ل
ـــا ) 13-25-30-47-49-55-78(، Eعـــــد حـــــذف املفـــــردات غ�ـــــ� املقبولـــــة إحـــــصائيا و«ـــــ. %)91.5( ؛ وأمــ

ت املقبولة إحصائيا ولم تصل إ78املفردا
ً

ات فقط و«. )  0.40( )  38- 37- 15-11-9-5( رفdç ست عبا
تبـــاط املطلو�ـــة قـــد %) 8.5(بpـــسبة  رممـــا يـــدل ع]ـــ7 ��ـــساق الـــداخ]. �§ميـــع املفـــردات، وأن قـــيم �

مــالؤه، كمـا يتــ�î أيـضا أن جميـع مفرداتــھ خلـت مــن  تحققـت داخـل املقيــاس وفقـا ملــا حـدده وnـر و
ً ً

ز
قم الZش ات  رعبات املزدوجة وانتماءا¾^ا ألكÙ� من Eعد ما عدا العبا ؛ )77- 54-38-20-15-11-10-7(ر

تباط بي�^ا و��ن �Eعـاد  تباط ب�ن $ل مفردة وÚعد�ا أع]7 من قيم � رمما يدل ع]7 أن جميع قيم � ر
مـالؤه، و�نــاء عل%)88.7(املنافـسة بpــسبة  يــھ فــإن ز، و«ــ. �ـسب أع]ــ7 مــن الpــسب ال¬ـd حــدد�ا وnــر و

مالئھ  جة مرتفعة من الصدق التمي�õ وفقا �ك وnر و زمفردات املقياس تمتعت بد
ً

ي , .Ware, et alر
2007  (( 

 :G]ساق الداخ�1 لألداة

تبـاط  :  ��ساق الداخ]. لألداة- رتم حساب ��ساق الداخ]. لـألداة مـن خـالل اسـتخدام معامـل ا
جة املفردات و�Eعاد الفرعي رب��سو ب�ن د جة الBلية لألداة، Eعد حـذف املفـردات ن -25-13(رة والد

تبـــاط بــ�ن املفـــردات والبعـــد �و) 30-47-49-55-78 جـــة � ل، وقــد تراوحـــت د ر ، و�ـــ�ن ) )318.-680.ر
و�ــــ�ن املفــــردات ) 526.-701(.، و�ــــ�ن املفــــردات والبعــــد الثالــــث)347.-788(.املفــــردات والبعــــد الثــــا�ي

ـــد الراEــــع ـــد ا�¯ــــامسو�ــــ�ن امل) 351.-734(.والبعـ ، و�ــــ�ن املفــــردات والبعـــــد )320.-899(.فــــردات والبعــ
و�ــ�ن املفــردات والبعــد الثــامن ) 841.-679(.، و�ــ�ن املفــردات والبعــد الــساEع )852  .-555(.الــسادس
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تبـــاط دالـــة عنــــد )820   .-395(.و�ـــ�ن املفـــردات والبعـــد التاســــع ) 671.-  626(. ر، و«ـــ. $ل�ـــا معامــــل ا
تبــاط ، وذلــك )0.05 -0.01(ىمــستو رEعــد حــذف املفــردات املــشار إل·^ــا ســابقا، كمــا تــراوح  معامــل �

جة الBلية لألداة ب�ن   :)3(لوفق ما �و مب�ن /. جدو ) 325.-901(.رب�ن �Eعاد الفرعية والد

 )3(لجدو 

جات الPلية للمقياس جة �oعاد الفرعية والد تباط ب^ن د G رمعامل ر  ر

 البعد م
لالوصو 

deالرق 

قواعد 
 السلوك
deالرق 

القوان�ن 
 الرقمية

قا��قو 
واملسئوليات 

 الرقمية

ال�ðة 
والسالمة 

 الرقمية

�من 
deالرق 

محو 
�مية 
 الرقمية

ة  رالتجا
 الرقمية

�تصاالت 
 الرقمية

جة  رالد
 الBلية

1 
لالوصو 

deالرق 
ــــــ ــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ــــــ ـ ــ ــ ــــ ـ ــ ــ ــ ــــ ـ ــ ــ ــ ــــ ـ ــ ــ ــ ــــ ـ ــ ــ ــ ـــ ـ ـــ ــ ــ ـــ ـ ـــ ــ ــ ــــ ـ ــ ــ ــ  ـ

2 
قواعد 

السلوك 
deالرق 

ــــــ         *395. ــ ــ  ـ

3 
القوان�ن 
 الرقمية

ــــــ        *369. *374. ــ ــ  ـ

4 
قا��قو 

واملسئوليات 
 الرقمية

ــــــ       *373. **474. *385. ــ ــ  ـ

5 
ال�ðة 

والسالمة 
 الرقمية

ــــــ      *378. **501. **697. *366. ــ ــ  ـ

6 deــــــ     **718. *354. **510. **449. *380. �من الرق ــ ــ  ـ

7 
محو �مية 

 الرقمية
ــــــ    **901. **678. **460. **618. **409. *399. ــ ــ  ـ

8 
ة  رالتجا
 الرقمية

ــــــ   **788. **648. **507. *324. **606. *375. *325. ــ ــ  ـ

9 
�تصاالت 

 يةالرقم
ــــــ  *328. **512. **507. **566. **703. 255. **585. **497. ــ ــ  ـ

جة الBلية  ــــــ **749. **696. **882. **815. **813. **671. **691. **634. **566.رالد ــ ــ  ـ

 )0,05(ىدالة عند مستو* : ،         )0,01(ىدالة عند مستو** : 

ريت�î من ا�§دو السابق أن معامل � جات الBلية لألداة ل جات �Eعاد الفرعية والد رتباط ب�ن د ر
  .مما يدل ع]7 جودة ��ساق الداخ]. لألداة وصالحي½^ا للتطبيق) 0.05(ىدالة عند مستو
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 : ثبات �داة

 : تم حساب ثبات املقياس بطرnقت�ن و�ياÍ^ما $التا8.

نباك-أ  و معامل ألفا كر

دير الثال7ــي فقــد تــم حـــساب ثبا¾^ــا مــن خــالل معامــل ألفـــا بمــا أن املقيــاس ±عتمــد ع]ــ7 مقيـــاس التقــ
نباك كما �و مو�È /. جدو  لكر  ): 4(و

 )4(لجدو 

  حساب ثبات أداة القيم الرقمية

جة الثبات البعد م  معامل ألفا عند حذف $ل مفرده رد

1 de656. - 726. 736. لالوصو الرق 

2 de704.-616. 704 . قواعد السلوك الرق 

 783.  -745. 783. الرقميةالقوان�ن  3

 712-636. 712. قا��قو واملسئوليات الرقمية 4

 847-781. 849. ال�ðة والسالمة الرقمية 5

6 de875.-845. 877. �من الرق 

 904.  894.  - 909. محو �مية الرقمية 7

ة الرقمية 8  714.  - 676. 746. رالتجا

 629.-  709. 713. �تصاالت الرقمية 9

جة الBلية  883. رالد

ليت�î من ا�§دو السابق أن جميع معامالت الثبات ملفردات �داة /. حالة حذف�ا مساوnة           
رأو أقــــل مــــن معامــــل الثبــــات للمحــــاو الفرعيــــة، كمــــا أن جميــــع معــــامالت الثبــــات للمحــــاو الفرعيــــة  ر

ت القيمـــة ا�كيـــة للثبـــات جـــة الBليـــة قـــد تجـــاو زوللد ¾^ا ، ممـــا يـــدل )0.7(ر رع]ـــ7 تمتـــع �داة /ـــ. صـــو
جة مطمئنة من الثبات  .رال�^ائية بد

  طرCقة التجزئة النصفية             -ب 

كما استخدم الباحثان أيضا ��ساب ثبات املقياس طرnقة التجزئة النصفية، وقد بلغ معامل         
ســــتخدام معادلــــة و�ا) 943(.، كمــــا بلــــغ معامــــل ثبــــات النــــصف الثــــا�ي ) 835(.لثبــــات النــــصف �و  

و�و معامل ثبـات ) 837(.بلغ معامل  الثبات الك]7) Spearman-Brown(نالت�ðيح لسي¨�مان براو
و�و معامل ثبات يطم8ن معھ الباحثان /. ) Guttman.) ( (802كما بلغ معامل ثبات جتمان . لمقبو

استھ ا��الية   . راستخدام املقياس /. د

ة ال��ائية لألداة1-  صدق �داة وثبا¾^ا و��ساق الداخ]. ل�ا أصبحت �داة /. Eعد حساب :رالصو
¾^ا ال�^ائيـة مBونـة مــن ئ�ـسة و) 9(رصـو ة م�þـق ) 71(رأEعـاد  ســال�ا  )5(لكمـا /ـ. جــدو ) 2(رعبــا روتـم إ
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ســـائل الوا�ـــساب  ̈ـــ�  ابـــط خـــاص باملقيـــاس واملعـــد ع]ــــWhatsApp 7رللطـــالب ع ر وال¬ـــd احتــــوت ع]ـــ7 
  .Google Formsبرنامج 

 )5(لجدو 

��ا ال��ائية ع01 أoعاد املواطنة الرقمية :ع مفردات املقياس �� صو رتو  ز

ات ¢يجابية البعد م ات السلبية رالعبا  ا§موع رالعبا

1 de10 2 8 لالوصو الرق 

2 de9 1 8 قواعد السلوك الرق 

 8 0 8 القوان�ن الرقمية 3

 7 0 7 قا��قو واملسئوليات الرقمية 4

 6 0 6 قميةال�ðة والسالمة الر 5

6  deماية الذاتية(�من الرق�� 8 0 8 )ا

 9 0 9 محو �مية الرقمية 7

ة الرقمية 8  6 0 6 رالتجا

 8 1 7 �تصاالت الرقمية 9

 71 4 67 ا§موع

من �ستجابة �داة-2 من �ستجابة لألداة عن طرnق حساب متوسط الزمن  :ز تحديد  زتـم تحديد  ّ

ـــة ، ) 30(دقيقـــــة و) 20(الـــــب وأبطـــــأ طالـــــب، فBـــــان ع]ـــــ7 التـــــوا8. الـــــذي اســـــتغرقھ أســـــرع ط دقيقــ
    .ًدقيقة تقرnبا) 25(ُو�حساب املتوسط ا��ساÚي ل�ما يصبح الزمن املناسب لتطبيق املقياس 

جـة ثالثيــة :  تـ�ðيح �داة-3 موافــق، (رتــم تـ�ðيح �داة مــن خـالل �ســتجابة ع]ـ7 مــستوnات متد
جات الستجابة نبحيث تBو) محايد، غ�� موافق ات ¢يجابية ثالث د ر للعبا جتان )موافق(ر ر، ود

جــة واحــدة الســتجابة ) محايــد ( السـتجابة  جــات )غ�ــ� موافــق (رود ات الــسلبية ثــالث د ر، وللعبــا ر
جتــــان الســــتجابة  )غ�ــــ� موافــــق(الســــتجابة  جــــة واحــــدة الســــتجابة ) محايــــد ( ر، ود ) موافــــق (رود

ات الـسلبية تــم تـضمي�^ا /ــ. �سـ عبيــدات، . (Zبانة لـضمان صــدق اسـتجابة عينــة البحـثروالعبـا
ن،   ).127: ، ص2020ووآخر

مـــن طـــالب الفرقـــة الراEعـــة بBليـــة ال �بيـــة ) 40(تـــم تطبيـــق �داة ع]ـــ7 عينـــة قوام�ـــا : تطبيــق �داة-4
�ر Eعد توضيح ال�دف م�^ا، وكيفية ¢جابة عن مفردا¾^ا  . زجامعة �
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 :رإعداد التصو املق��ح 

تھ �وليةل نZناو  رفيما ي]. خطوات صياغة التصو املق �ح /. صو  :       $التا8. ر

 .املواطنة الرقمية: رمس}, املقر: أوال

 :رم�Hرات التصو املق��ح: ثانيا

ى       تpبـع م¨ــ�رات التــصو املق ــ�ح مــن تــد�ي مــستو املواطنــة الرقميــة  لطــالب $ليــة ال �بيــة جامعــة  ر
�ر وال¬d أستدل عل·^ا من  �

ُ
خالل استجابا¾^م ع]7 مفردات مقياس املواطنة الرقمية  الذي أعده ز

الباحثـــان كمـــا ترجـــع فلـــسفة �ــــذا التـــصو انطالقـــا مـــن املتغ�ــــ�ات واملـــستجدات التقنيـــة ممثلـــة /ــــ. 
ً

ر
�ا ع]ـــ7  رالوســائط الرقميـــة ا¯تلفـــة وال¬ـــd ظ�ـــرت ع]ـــ7 املـــستو�nن العـــالde وا�]ـــ. وال¬ـــd أثـــرت بـــدو

 .إعداد املعلم 

 :رطبيعة املقر: ثالثا

 dليــات ال¬ـــBــا مـــن ال��ـــر وغ�� ز        تــم إعــداد املقـــر املق ــ�ح ليناســـب طــالب $ليـــة ال �بيــة جامعــة � ر
اسـة �Eعـاد ا¯تلفـة للمواطنـة  ات ذات صلة باملواطنة الرقمية، حيث í^ـتم بد اسة مقر رتفتقد د رر

اســـة ملف�ـــوم املواطنـــة واملواطنـــة الرقميـــة ر مـــن حيـــث مف�وم�ـــا والتطـــو رالرقميـــة بمـــا تتـــضمنھ مـــن د
ا¾^ا، ودو $لية ال �بية /ـ. تحقيـق أEعاد�ـا ؛ بحيـث يـتم  9n. ل�ا، ومراحل تنمي½^ا، وأEعاد�ا وم�ا رالتا ر ر
إعــــداد الطــــالب إعــــدادا جيــــدا يمكــــ�^م مــــن التفاعــــل بإيجابيــــة مــــع املــــستحدثات التكنولوجيــــة عنــــد 

اسة ا�§امعي ل�م ا78 ميدان العمل Eعد �ن½^اء من الد رنز ا¾^م ¢بداعية و رة، بما ±سا�م /. تنمية قد
 .وتBوnن العقلية النقدية لدí^م

 :رمصادر اشتقاق التصو املق��ح: راoعا

رتم وضع التصو املق �ح للمقر من خالل الرجوع إ78 العديد من املصادر       .ر

خامسا
ً

 :ر��داف العامة للمقر: 

ر    يتضمن التصو املق �ح ال�دف العام للمقر و� Åس ر ر�داف ¢جرائية  ال¬d ير7Ä تحقيق�ا من تد
 .راملقر

سادسا
ً

رمحتو املقر:   :ي

ــــة للمواطنــــــة      ـــاد ا¯تلفـ ـــة مــــــن املوضـــــوعات ذات الـــــصلة باألEعــ ر تـــــضمن التـــــصو املق ـــــ�ح مجموعــ
 .الرقمية

ساoعا
ً

 :  اس��اتيجيات التعليم والتعلم: 

ي محتو $ل موضوع و¢مBانات املتاحة تنوعت اس �اتيجيات التعليم والتعلم وفقا أل�داف وطبيعة
Åس  .رللتد

ثامنا
ً

 :�Fشطة التعليمية: 

 .رتم اق �ح مجموعة من ��شطة التعليمية ال¬d تناسب طبيعة وأ�داف املقر املق �ح
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تاسعا
ً

 :مصادر التعليم والتعلم: 

ـ باإلضافة ا78 ا�تو املتضمن /. ا Åس املقر يتنوعت مصادر التعلم ا¯تلفة لتد ر  .رلتصو املق �ح ر

عاشرا
ً

 . رتم تحديد أساليب التقوnم بما يناسب أ�داف املقر املق �ح  :التقوCم: 

:¡ ,: حادي عشر را�dدو التد  :ل

Úع ساعات أسبوعيا ساعتان    اd|µ $امل بواقع أ Åس املقر ع]7 مدار فصل د رتم تد ر  .رر

ـــراءات ¢ضــــافية :قــــراءات إضــــافية: ثــــاFي عــــشر  العر�يــــة و�جنÛيــــة تــــم اق ــــ�اح مجموعــــة مــــن القـ
 .للطالب 

 :رالصدق املنطقي للتصو املق��ح

_^ــــدف ) 1(ر   قــــام الباحثــــان Eعــــرض توصــــيف للتــــصو املق ــــ�ح ع]ــــ7 مجموعــــة مــــن ا�كمــــ�ن م�þــــق 
رالتعـرف ع]ـ7 ا�ـساق مBوناتـھ مـع Eعـض�ا الـبعض، ومالئمـة ��ـداف ونـواتج الـتعلم املق �حـة للمقـر 

اء ا�كم�ن قام الباحثان و&�ة صياغ½^ا، وإضافة أو حذف ما ي نھ من موضوعات، و/. ضوء آ رر و
تھ ال�^ائية م�þق  مة وإعادة صياغة التصو املق �ح /. صو ربإجراء التعديالت الال ر  ).3(ز

ــــات ¢حـــــصائية املناســـــبة : املعا�§ـــــة ¢حـــــصائية اســـــة تـــــم إجـــــراء املعا�§ـ ـــة عـــــن �ـــــساؤالت الد رلإلجابــ
 :�ساليب ¢حصائية التاليةوتم استخدام     (SPSS(باستخدام برنامج 

  d|1 نبــاك، تحليــل التبــاين أحــادي �تجــاه، معادلــة ك��جــ ، معامــل ألــف كر تبــاط ب��ســو ومعامــل ا ن ر
جان لتحديد Ð§م العينة، معامل ثبات سي¨�مان  ، معامل ثبات جتمان، اختبار ليفن _ رومو نبراو

 T test، اختبار ت 

اسة وتفس^��ا    :رنتائج الد

ض وتحليل�ا وتفس���ا /. ضوء املعا�§ات ¢حصائية كما ي].لنZناو نتائج ال اسة بحسب الفر ود  : ر

  :لن¤يجة السؤال �و

�دبيـــة ـ العلميــة ـ (ىمـــا مــستو املواطنـــة الرقميــة لـــدى طــالب الـــشعب : "ليــنص الـــسؤال �و ع]ــ7
�ـر؟ ) النوعيـة ق ذات ال :" وnتعلــق _^ـذا الـسؤال الفــرض التـا8." زبBليـة ال �بيــة بجامعـة � وتوجـد فــر

ـــد مــــستو  بـــــ�ن املتوســـــط الـــــواق�. واملتوســــط الفر{ـــــ|d ع]ـــــ7 مقيـــــاس  ) 0.05( ىداللــــة إحـــــصائية عنــ
�ـر؛ ولإلجابـة ) �دبية ـ العلمية ـ النوعيـة(املواطنة الرقمية لطالب الشعب  زبBليـة ال �بيـة جامعـة �

ــــساب املتوســــــطات ا��ــــــ ـــق بــــــھ تــــــم حـ ـــ�ة الفــــــرض املتعلــ ــــن �ــــــذا الـــــسؤال والتحقــــــق مــــــن &ــ سابية عـ
نة باملتوسط الفر{ـ|d /ـ. مقيـاس املواطنـة الرقميـة لطـالب  nة لعينة البحث مقا رو�نحرافات املعيا ر

�ر، حيث إن املتوسط الواق�. ±ساو ) �دبية ـ العلمية ـ النوعية(الشعب  يبBلية ال �بية جامعة � ز
جـ جات فعلية، واملتوسـط الفر{ـ|d ±ـساو الد رمتوسط ما حصل عليھ الطالب من د ة املتوقـع أن ير

̂ـــا الطـــالب، و«ـــ.  Eعـــد التأكـــد مـــن ) ت(، مـــع حـــساب قيمـــة %)85(بمـــا ±عـــادل ) 181.05(يحـــصل عل·
جات إحـصائيا؛ اعتمـادا ع]ـ7 نظرnـة  Åـع الـد رفرضياتھ؛ إال أن الباحث�ن  لم يتحققا من اعتدالية تو ز

؛ نظـرا )53:  ص ،2017مراد، و�ادي، وجاد الرب،  ) (206، 79: ، ص1993عالم ، (ال�^اية املركزnة 
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عـــة ع]ـــ7 ثالثـــة تخصـــصات ، بواقـــع ) 340(لك¨ـــ� Ð§ـــم العينـــة الـــذي بلـــغ عـــدد�ا ¢جمـــا8.  زطالبـــا مو
طالبـا مـن الــشعب ) 117( طالبـا مــن الـشعب العلميـة  و) 118(طالـب مـن الـشعب �دبيـة ، و) 105(

 :يب�ن ذلك) 6(لالنوعية، وا�§دو 

 )6(لجدو 

ـــة  ق" ت"قيمــ ـــ� مقيـــــاس املواطنـــــة  بـــــ^ن املتوســـــ ولداللـــــة الفـــــر ط الـــــواق§� واملتوســـــط الفر¥ـــــ , �ــ
 الرقمية لدى طالب !لية ال��بية

 املتوسطنوع املتوسط ن التخصص
�نحراف 

 ياملعيار
ا�¯طأ 

 ياملعيار
جات  رد
 ا��رnة

" ت"
 ا�سو�ة

القيمة 
 �حتمالية

 ىمستو

 الداللة

 1.2308 . 12.612 177.25 الواق�.
 �دÚي

105 

 d|}181.05 الفر ......... ........ 
104 3.089 .003 

 1.2725 13.82361 178.28 الواق�.
de118 العل 

d|}181.05 الفر ......... ........ 
117 2.177 .031 

 1.3031 14.095 177.90 الواق�.
 117 النو�.

d|}181.05 الفر ......... ........ 
116 2.419 .017 

 .73347 13.524 177.83 الواق�.
 340 ما8.¢ج

d|}181.05 الفر ......... .......... 
339 4.391 .000 

ة عند دال
٠.٥ىمستو

  -003(.ليتــ�î مــن ا�§ــدو الــسابق أن القيمــة �حتماليــة �§ميــع التخصــصات  بلغــت ع]ــ7 التــوا8.  
، و�ـذا  )0. 5 (ى، و«. قـيم أقـل مـن مـستو املعنوnـة )000(.وإجما8. التخصصات  بلغ  )  017.-031.

ق بــ�ن املتوســطات ل�ــا داللــة إحــصائية لــصا�� املتوســط الفر{ــ|d؛ ممــا ±ع ــd أن  و±ــش�� إ8ــ7 أن الفــر
�ر لم يصلوا إ78 للمستو املقبو تر�وnا /. مقياس املواطنة الرقمية  لطالب $لية ال �بية بجامعة � ى ز

جة الBافية، كما أن املتوسطات ا��سابية جاءت مZساو%) 85(و�و  nة تقرnباربالد
ً

. 

ى  وnمكـــن أن �عــــز �ـــذ النZيجــــة إ8ـــ7 عــــدم ا�تمــــام برنـــامج ¢عــــداد �$ـــاديde بBليــــة ال �بيـــة /ــــ. $افــــة 
ُ

الشعب باألEعاد ا¯تلفة للمواطنة الرقميـة وعـدم مواكبتـھ للتغ�ـ�ات واملـستجدات التقنيـة، وعـدم 
ات املواطنـة الرقميـة وكيفيـة التعامـل معـا و�سـت nب الطالب ع]7 م�ا رتد ̂ـا /ـ. $افـة جوانـب ر فادة م�

حيا¾^م ؛ برغم أÍ^ا وسيلة إلعداد الطالب لالنخراط الBامل /. ا§تمع واملشاركة الفاعلة /. خدمة 
قeـd فعــال يوظـف التقنيــة  رمـصا��ھ عمومـا و/ــ. ا§ـال الرقeــd خـصوصا مــن خـالل إعـداد مــواطن 

كيفيـــة املناســـبة الســـتخدام لتحـــس�ن ا§تمـــع وتقدمـــھ، و�نـــاء الـــضوابط ال¬ـــd �ـــسمح ل�ـــم بمعرفـــة ال
 . التكنولوجيا

جــاع النZيجــة الــسابقة إ8ــ7 عــدم وضـــوح الــدو الــذي تقــوم بــھ $ليــة ال �بيــة بتخصـــصا¾^ا  ر   وnمكــن إ ر
 ا¯تلفة /. توعية الطالب باEعاد املواطنة الرقمية

ل     وnمكـن القـو أنـھ /ـ. ظـل التحـو املفـاÄ( نحــو الـتعلم ¢لك �و�ـي والتعلـيم عـن Eعـد وال نـاتج عــن ل
ات  قميـة متمثلـة /ــ. نقـص القــد �مـا يBــو قـد أدى إ8ـ7 ظ�ــو فجـوة �عليميــة  ا  ونــ رتفـ=|d جائحـة $و ر رر نر

Åس للتعامل مع التكنولوجيا  ات الرقمية لدى الطالب أعضاء �يئة التد روامل�ا  .ر
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�ما يرجع ذلك أيضا ا78 أن الطالب لم ±عتادوا ع]7 إسZيفاء �سZبانات �لك �ونية، �مر    و
ً

 الذي ر
ه إ8ـ7 حـصول�م ع]ـ7 متوســط  رجعل�ـم يجيبـو عـن �ـذه �سـئلة دو تفك�ـ� أو تمعـن و�ـذا أدى بـدو ن ن

 . منخفض، و�التا8. علينا أن ندعم إستخدام الطالب للتكنولوجيا الرقمية من أجل التعلم

       deعد قواعد السلوك الرقE ل $اف لوصوBشE ات الشعب ا¯تلفة غم ذلك لم �س�م مقر لو ر ر
لستو املقبو تر�وnا للم جة الBافية%) 85(ى  ربالد

اســة املــصر وشــعث  ي   وتتفــق �ــذه النZيجــة ونZيجــة د ن )2017(ر وال¬ــd ) 2018(و، الــسليحات وآخــر
اسة العموش  ت إ78 أن مستو املواطنة الرقمية لدى الطالب جاء متوسطا، ود رأشا ر

ً
وال¬d ) 2018(ى

ت إ78 أن مستو تضم�ن املواطنة الرقمية بم ىأشا ساق ال �بية الوطنية جاء منخفضا، ر
ً

 

اسة م�دي  ت إ78 أن مستو الو�. باملواطنة الرقمية EشBل ) 2018(ر    ب�نما تختلف ود ىحيث  أشا ر
اســـة العمـــر  يعـــام جـــاء فـــو املتوســـط، ود تفـــاع و�ـــ. طـــالب ا�§امعـــات ) 2020(رق ت إ8ـــ7 إ رال¬ـــd أشـــا ر

ـــة، و ــــــــ ــــــة الرقميــــــــ ـــــــــ ــــــوم املواطنـــ ــــــــ دن بمق�ـــــ ــــاأل ــــــــ ــــ ــــــــو ربــ ــــــــ nنفونجفـــ ــــة ر ــــــــ اســــــ ند و ــــــــدي  ر ــــــــ ت ، بيمـــ ــــــو$اما ــــــــ ــ ر، ســ
Pimdee& Sukkamart , Ruenphongphun) .2021 ( 7ت إ8ـ7 تـوافر املواطنـة الرقميـة 8ـ روال¬ـd أشـا

ٍطالب ا�§امعة /. تايالند بمستو عال  ى

 :ن¤يجة السؤال الثاFي

ىمـــا مـــدى اخـــتالف مـــستو املواطنـــة الرقميـــة لـــدى طـــالب $ليـــة ال �بيـــة : "يـــنص الـــسؤال الثـــا�ي ع]ـــ7
�ـر ؟ وnتعلـق _^ـذا الـسؤال الفـرض ) "أدÚـي ـ علeـd ـ نـو�.( بـاختالف التخـصص �$ـاديde زجامعـة �

ق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستو : "التا8.  ىال توجد فر جـات طـالب $ليـة ) 0.05(و ربـ�ن متوسـط د
�ـر /ـ. املقيـاس الك]ـ. للمواطنـة الرقميـة �عـز إ8ـ7 التخـصص  ىال �بيـة بجامعـة � �دبيـة ـ العلميـة ـ (ز

ولإلجابة عـن �ـذا الـسؤال  والتحقـق مـن &ـ�ة الفـرض املتعلـق بـھ تـم حـساب التجـا�س ) " عيةالنو
؛ )One Way ANOVA(وذلك لتعرف مدى توفر فرضيات استخدام تحليل التباين أحادي �تجاه 

؛ نظرا الختالف عدد عينات $ل مجموعة ؛ )329: ، ص2016حسن، (، و)206: ، صä2008§ان، (
اد إال أن البـاحث�ن لـم جات؛ نظـرا لك¨ـ� Ð§ـم العينـة الــذي  Åــع الـد ز يتحققـا مـن شـرط اعتداليـة تو ر ز

مراد، و�ادي، (، )206، 79: ، ص1993عالم ، (طالبا؛ اعتمادا ع]7 نظرnة الõøعة املركزnة ) 30(عن 
ـــذي تــــم فحـــــصھ )53: ، ص 2017وجــــاد الــــرب،  ه الــــشرط الــ ـــرط التجــــا�س باعتبـــــا ر؛ وللتأكـــــد مــــن شــ

لبيان �سبة التجا�س ب�ن العينات ) Levene Test( الباحثان  اختبار ليف�ن ًإحصائيا فقد استخدام
 ):7(لامل��و�ة من ا§تمع �ص].، و$انت النتائج كما يو��Èا جدو 
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 )7(لجدو 

  بيان Fسبة التجاFس ب^ن العينات املaªوAة من ا�tتمع �ص�1 ��  مقياس املواطنة الرقمية

إحصاýي 
 �ختبار

��جة ا رnة رد
1 

جة ا��رnة   2رد
القيمة 

 �حتمالية
 الداللة

.739 2 337 .478 
غ�� دالة عند 

  )0. 5(ىمستو

. 5( ىو«. أع]7 من مستو املعنوnة ) 478(.ليت�î من ا�§دو السابق أن القيمة �حتمالية بلغت    
جـــات أفــراد العينــات، وÚعـــد التأكــد مـــن تــوفر  ) 0 فرضـــيات ر، ممــا يــدل ع]ـــ7 تحقــق التجـــا�س بــ�ن د

تــم اســتخدامھ  للتحقــق مــن وجــود ) One Way ANOVA(اختبــار تحليــل التبــاين أحــادي �تجــاه 
جات ا§موعات ، كما يو��Èا جدو  ق ب�ن د لفر ر  )8(و

 )8(لجدو  

ق �ـ�  لتوضـيح ) One Way ANOVA(   نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين أحـادي Gتجـاه وداللـة الفـر
 مقياس  املواطنة الرقمية 

 مجموع املرÚعات التباينمصدر 
جات  رد
 ا��رnة

متوسط املرÚعات
) ف(قيمة 

 ا�سو�ة
القيمة 

 �حتمالية
 الداللة

 30.002 2 60.004 ا§موعات ب�ن

 183.822 337 61948.102ا§موعات داخل

  339 62008.106 ا§موع

.163 

.849 

 

 

 دالة غ��

 إحصائيا

،  )0. 5( ى، و«. أع]7 من مستو املعنوnة  )849(.مة �حتمالية ل   يت�î من ا�§دو السابق أن القي
ق دالة إحصائيا ب�ن عينة البحث /. مقياس املواطنة الرقمية  .ومما ±ع d عدم وجود فر

ال مف�ـوم حـديث �ـسÛيا،  أضـف  جـاع تلـك النZيجـة ا8ـ7 أن مف�ـوم املواطنـة الرقميـة مـا      وnمكن إ
ً

ز ر
س½^ا عدا متاEعة Eعض إ78 ذلك ضعف دافعية الطالب نحو ر ��تمام بأEعاد املواطنة الرقمية ومما

وسائل التواصل �جتما�. الرقمية مثل الف�س بـوك وتـوn � والتليجـرام، واقتـصار إ�تمامـا¾^م ع]ـ7 
ات ا�§امعيـــة ا��اليـــة بBليـــات ال �بيـــة إ8ـــ7 موضـــوعات تZنـــاو  لالتحـــصيل �$ـــاديde، وافتقـــار املقـــر ر

� ىما تZناول�ا EشBل عام دو طرح مواقف عملية مما أثر ع]7 مستو املواطنة راملواطنة الرقمية أو  ن
 .الرقمية لدí^م

ف والصعو�ات املادية لدى الطالب حيث أن غالبي½^م من  و     وقد �عز تلك النZيجة أيضا ا78 الظر
ً

ى
نمحافظـــات الـــصعيد وÚعـــض محافظـــات الوجـــھ البحـــر والقـــا�رة وpnتمـــو إ8ـــ7 الطبقـــة �جتماعيـــة  ى

اســـة لتـــوف�� نفقـــات امل رتوســـطة ماديـــا أو الفق�ـــ�ة، ممـــا يـــضطر العديـــد مـــ�^م  إ8ـــ7 العمـــل بجانـــب الد
ً

ة مادية لإلش �اك /ـ. خـدمات �ن �نـت  راملع�شة البا�ظة داخل القا�رة و�التا78 ال تتوافر لدí^م قد
ع]7 ا�§وال نظرا للتBلفة املرتفعة �سÛيا مما ير�ق�م وأسر�م ماديا، لذا يpب�. ع]

ً ً ً
7 الBلية أن توفر 
ونــا ومــا ترتــب عل�ــا مــن تفعيــل  رشــبكة ان �نــت مفتوحــة للطــالب داخل�ــا خــصوصا /ــ. ظــل جائحــة $و

ً

 . التعليم �لك �و�ي
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ســــو /ــــ. ب�ئــــة �عليميــــة واحــــدة، وعليــــھ فــــإن �ــــذه  ن   وnمكــــن تفــــس�� ذلــــك إ8ــــ7 أن جميــــع الطــــالب يد ر
النZيجة تقدم مؤشرا للقائم�ن ع]7 برنامج ¢عداد �$اد

ً
ة  وريde للشعب ا¯تلفة بBلية ال �بية بضر

 .رأن يدرج مقر للمواطنة الرقمية بحيث يتوائم ال¨�نامج مع املتطلبات الرقمية للعصر ا��ا78

اســة الـسيد   وال¬ــTawalbe d ) 2017(، شـ�دة، وتوالــب )2016(ر   وتتفـق �ـذه النZيجــة مـع نZيجـة د
ت النتــــائج إ8ــــ7 عــــدم وجــــود معرفــــة لــــدى املعلمــــ�ن  بــــالتثقيف الــــوط d واملــــد�ي ألEعــــاد ومفــــا�يم رأشــــا

م )2019(، وأحمـد)2019(املواطنة الرقمية، وأبـو Ð§ـر  وال¬ـAta & Yildirim) 2019 d(ر، ، وآتـا وnلـد
ق /. املواطنة الرقمية ب�ن �قسام العلمية و�قسام النظرnة  ت إ78 عدم وجود فر وأشا  .ر

ــــاح  ـــد الفتـــ ـــــة عبــــ اســ ــــة د ــــف ونZيجـــ ــــا تختلـــ ق لـــــــصا�� ) 2018(ر   ب�نمـــ ت إ8ـــــــ7 وجـــــــود فـــــــر وحيـــــــث أشـــــــا ر
اســـة إبـــرا�يم ومطـــر  ت /ـــ. نتائج�ـــا إ8ـــ7 تفـــو ) 2020(رالتخصـــصات العلميـــة، ونZيجـــة د قوال¬ـــd أشـــا ر

م  í̂عاد املواطنة الرقمية نظرا ألن لدEعض أE ./ ةnليات النظرBليات العملية ع]7 طالب الBطالب ال
ً

ات عمليــة ت�ــسر ل�ــم ف�ــم مــستحدثات ا لتكنولوجيــا واســتخدام�ا ومتاEع½^ــا رخــصائص عقليــة وم�ــا
ــــة ا��ــــــضيف  اســ اســــــة، ود ـــا ±ــــــستخدموÍ^ا /ــــــ. الد ــــd غالبـــ روال¬ــ ـــ7 أن طلبــــــة ) 2021(ر ت إ8ـــ ـــا ـــــd أشـــ روال¬ـ

ات املواطنة الرقمية EشBل كب�� جدا اسات العليا يمتلBو م�ا الد
ً

ر  .نر

 :ن¤يجة السؤال الثالث

 لـــدى طـــالب $ليـــة ال �بيـــة ىمـــا مـــدى اخـــتالف مـــستو املواطنـــة الرقميـــة"يـــنص الـــسؤال الثالـــث ع]ـــ7 
 deـــر بـــاختالف التخـــصص �$ـــادي� /ـــ. �Eعـــاد الZـــسعة ملقيـــاس ) أدÚـــي ـ علeـــd ـ نـــو�.(زجامعـــة �

ض؛ نظـــرا لتعـــدد أEعــــاد املقيـــاس، ولإلجابـــة عـــن الــــسؤال  واملواطنـــة الرقميـــة، وnتعلـــق بـــھ �ــــسعة فـــر
ض املتعلقة بھ تم استخدام تحليل التباين أح  One Way(ادي �تجاه والثالث واختبار &�ة الفر

ANOVA(.[عد التأكد من فرضياتھ ، وتوضيح ذلك فيما يE ؛: 

ق ذات داللة إحصائية عند مستو "الذي ينص ع]7  والختبار aة الفرض الثالث   ىال توجد فر و
جات طالب الشعب ) 0.05( تـم ."ل/. Eعد الوصو الرقde) �دبية ـ العلمية ـ النوعية(رب�ن متوسط د

 One(�س وذلك لتعرف مدى توفر فرضيات استخدام تحليل التباين أحادي �تجاه حساب التجا
Way ANOVA( ؛) ،ــــان§ä2008؛ نظـــرا الخــــتالف عــــدد )329: ، ص2016حــــسن، (، و)206: ، ص

جات؛ نظــرا لك¨ــ�  Åــع الـد رعينـات $ــل مجموعـة ؛ إال أن البــاحث�ن لــم يتحققـا مــن شـرط اعتداليــة تو ز
اد عن  ، 79. ، ص1993عـالم ، ( طالبا اعتمـادا ع]ـ7 نظرnـة الõøعـة املركزnـة )30(زÐ§م العينة الذي 

ه الــشرط ) 53: ، ص2017مـراد، و�ــادي، وجــاد الـرب، ) (206 ر؛ وللتأكــد مــن شـرط التجــا�س باعتبــا
لبيـــان �ـــسبة ) Levene Test(ًالــذي تـــم فحـــصھ إحـــصائيا فقـــد اســـتخدام الباحثـــان  اختبـــار ليفـــ�ن 

 ):9(لمن ا§تمع �ص].، كما يو��Èا جدو التجا�س ب�ن العينات امل��و�ة 
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 )9(لجدو 

   لبيان Fسبة التجاFس ب^ن العينات املaªوAة من ا�tتمع �صo  �� �1عد الوصو الرق},

جة ا��رnة  إحصاýي �ختبار جة ا��رnة  1رد  الداللة القيمة �حتمالية 2رد

1.701 2 337 .184 
  غ�� دالة عند

  )0. 5(ى مستو 

. 5(ىو«. أع]7 من مستو املعنوnة ) 184(.لت�î من ا�§دو السابق أن القيمة �حتمالية بلغت    ي
جــات أفـــراد العينــات،  وÚعـــد التأكــد مـــن تــوفر فرضـــيات ) 0 ا يـــدل ع]ــ7 تحقـــق التجــا�س بـــ�ن د ر، ممــ

تــم اســتخدامھ  للتحقــق مــن وجــود ) One Way ANOVA(اختبــار تحليــل التبــاين أحــادي �تجــاه 
ق ب�ن  جات ا§موعات، كما يو��Èا جدو وفر لد  ):10(ر

 )10(لجدو  

ق �ــ� ) One Way ANOVA(   نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين أحـادي Gتجـاه ولتوضـيح داللـة الفـر
    لoعد الوصو الرق},

 املرÚعات مجموع التباين مصدر
جات  رد

 ا��رnة
املرÚعات متوسط

 )ف( قيمة
 ا�سو�ة

 القيمة

 �حتمالية
 الداللة

 23.517 2 47.033 ا§موعات نب�

 9.625 337 3243.661ا§موعات داخل

  339 3290.694 ا§موع

2.443 
.088 

 

 دالة غ��

 إحصائيا

، )0. 5(ى، و«ــ. أع]ــ7 مــن مــستو املعنوnــة )088(.ليتــ�î مــن ا�§ــدو الــسابق أن القيمــة �حتماليــة 
ق دالة إحصائيا ب�ن الشعب ال  .لثالث /. Eعد الوصو الرقdeومما ±ع d عدم وجود فر

ات الطلبـــة      اســية بBليـــة ال �بيــة ال ¾^ــتم بZنميـــة قــد �مــا �عــز �ـــذه النZيجــة إ8ــ7 أن ال¨ـــ�امج الد رو ر ى ر
ات �ساســية للتعامــل �مثــل مــع التكنولوجيــا الرقميــة، ممــا  رالتكنولوجيــة و�التــا8. إفتقــاد�م للم�ــا

سـ½^م ألEعـاد املوا طنـة الرقميـة، وسـاعد ع]ـ7 ذلـك ضـعف ¢مBانـات رأثر بالسلب ع]ـ7 معـرف½^م ومما
املاديــة والتقنيــة لـــدى ا�§امعــة و�خاصــة تـــوف�� أج�ــزة حاســـب آ8ــ. متــصلة Eـــشبكة �ن �نــت إلتاحـــة 
لالفرصة �§ميع الطالب ع]7 الوصو الرقde ولن يتحقـق ذلـك إال مـن خـالل تطـوnر البpيـة التحتيـة 

 .وجيا /. $افة جوانب عملي¬d التعليم والتعلمالتكنولوجية وتحف�õ الطالب ع]7 إستخدام التكنول

ن الطالب سواء ما يتعلق  و     أضف إ78 ذلك عدم تفعيل موقع ا�§امعة /. $ل مايخص الطالب شؤ
ات ال�^ائيــة  ات سـواء أعمـال الـسنة أو �ختبـا جـات �ختبـا اسـية املـ�§لة ل�ـم أو د ات الد ربـاملقر ر ر ر ر

شـــــاد أو الـــــسنوات الـــــسابقة، أو معرفـــــة عـــــدد مـــــرات nر � ات ا¯تلفـــــة، أو تقـــــا ــــر ر الغيـــــاب /ـــــ. املقـ ر ر
ا مـا ±ـستخدم الطـالب نظـام تحديـد املواقـع  �$اديde ا�¯اص بھ، كما أنھ ناد

ً
، كمـا أن تفعيـل GPSر

الت /. بدايا¾^ا وnحتاج ذلك Eعض الوقت  زمنظومة ا��Bومة الرقمية لZسديد الفوات�� ا¯تلفة ما 
ا مايBلفو طال_^م بم�ام �عتمد ع]7 إستخدام لتغي�� ثقافة املواطن الرقمية،  نكما أن املعلم�ن ناد

ً
ر

 .وسائط التكنولوجيا الرقمية 
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وس     nبـل و�ي]ـ. و روتتفـق تلـك النZيجـة مـع مـا أشـار إليـھ $ـل مـن   Ribble, Bailey & Ross (2004)ر
من أن املعلم�ن يتجنبو امل�ام ال¬d تتطلب إستخدام التكنولوجيا  لتحقيق�ا خوفا 
ً

من عدم تمكن ن
اسة ناÄ. وتنفيذ�ا، وتختلف ونZيجة   لالطالب من الوصو إل·^ا تفاع ) 2019(رد ت إ78 إ روال¬d أشا ر

deلو�. الطالب ببعد الوصو الرق. 

ق ذات داللة إحصائية عند مستو "  والذي ينص ع]7 والختبار aة الفرض الراoع ىال توجد فر و
جـات طـالب الـشعب  ) 0.05(  /ـ. Eعـد  قواعـد الـسلوك ) دبيـة ـ العلميـة ـ النوعيـة �( ربـ�ن متوسـط د

 dـeتـم حـساب التجــا�س وذلـك لتعـرف مــدى تـوفر فرضـيات اســتخدام تحليـل التبـاين أحــادي " الرق
جات؛ )One Way ANOVA(�تجـاه  Åـع الــد ر؛ إال أن البـاحث�ن لــم يتحققـا مــن شـرط اعتداليــة تو ز

اد عــن  تمـادا ع]ــ7 نظرnــة الõøعـة املركزnــة؛ وللتأكــد مــن طالبــا اع) 30(زنظـرا لك¨ــ� Ð§ــم العينـة الــذي 
ه الشرط الذي تـم فحـصھ إحـصائيا فقـد اسـتخدام الباحثـان اختبـار ليفـ�ن  ًشرط التجا�س باعتبا ر

)Levene Test ( و�ة مــن ا§تمــع �صــ].، و$انــت النتــائج��لبيـان �ــسبة التجــا�س بــ�ن العينــات املــ
 ):11(لكما يو��Èا جدو 

 )11(لجدو 

 التجاFس ب^ن العينات املaªوAة من ا�tتمع �صo  �� �1عد قواعد السلوك الرق},بيان Fسبة 

جة �ختبار إحصاýي جة 1 ا��رnة رد  الداللة �حتمالية القيمة 2 ا��رnة رد

 )0. 5(ىغ�� دالة عند مستو 430 . 337 2 749.

. 5( ى من مستو املعنوnة و«. أع]7) 430(.ليت�î من ا�§دو السابق أن القيمة �حتمالية بلغت    
جــات أفــراد العينــات،  وÚعــد التأكــد مــن تــوفر فرضــيات  ) 0 ر، ممــا يــدل ع]ــ7 تحقــق التجــا�س بــ�ن د

تــم اســتخدامھ  للتحقــق مــن وجــود ) One Way ANOVA(اختبــار تحليــل التبــاين أحــادي �تجــاه 
جات ا§موعات ، كما يو��Èا جدو  ق ب�ن د لفر ر  ):12(و

 )12(لجدو  

ق �ــ� لتوضـيح ) One Way ANOVA( ج اختبـار تحليـل التبـاين أحـادي Gتجـاه  نتـائ وداللـة الفـر
 oعد قواعد السلوك الرق},

 املرÚعات مجموع التباين مصدر
جات  رد

 ا��رnة
املرÚعات متوسط

 )ف( قيمة
 ا�سو�ة

 القيمة

 �حتمالية
 الداللة

 23.804 2 47.609 ا§موعات ب�ن

 2.817 337 949.388ا§موعات داخل

  339 996.997 ا§موع

8.450 .000 
 دالة

 إحصائيا

، )0. 5(ى، و«ــ. أقــل مــن مــستو املعنوnــة ) 000(.ليتــ�î مــن ا�§ــدو الــسابق أن القيمــة �حتماليــة 
deعد قواعد السلوك الرقE  ./ ق دالة إحصائيا ب�ن عينة البحث  ومما ±ع d وجود فر
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ق تـم اسـتخ ق، ف�ـو مـن أكÙـ� الطـر دقـة، وال )Scheffe(دام اختبـار شـيفيھ ووملعرفة اتجاه �ذه الفـر
ليتأثر Eعدم �ساو ا§موعات، وجدو  ق ب�ن ا§موعات) 13(ي  .ويو�È تحديد اتجاه الفر

 ) 13(لجدو

ق ب^ن ا�tموعات �� oعد قواعد السلوك الرق},) Scheffe( اختبار شيفيھ    ولتحديد اتجاه الفر

ق جيھلتو )ق( قيمة  املتوسطات ب�ن والفر

 النو�. العلde �دÚي

 املتوسط التخصص
 متوسط

 قالفر
 القيمة

 �حتمالية

 متوسط

 قالفر

 

 القيمة

 �حتمالية
 متوسط

 قالفر
 القيمة

 �حتمالية

ــــــ 21.9333 �دÚي    ـــ

deـــ 946. 07514. 22.0085 العل ـــ   ـــ

 - 001. *82044. - 005. *74530.- 21.1880 النو�.

     ، ق دالــة إحــصائيا بــ�ن التخصــصات ا¯تلفــة عنــد مــستو ى±ــش�� ا�§ــدو الــسابق إ8ــ7 وجــود فــر ول
وأعال�ا التخصص النو�. مع  التخصص العلde  لصا��  العلde؛ إذ إن القيمة �حتماليـة ) 0,05(

نو�. ، ثم التخصص ال )82044(.قبفار ب�ن املتوسطت�ن قيمتھ ) 0,05(و«. أقل من ) 001(.ي�ساو 
) 0,05(و«ــ. أقــل مــن ) 005(.يمــع التخــصص �دÚــي لــصا�� �دÚــي؛ إذ إن القيمــة �حتماليــة �ــساو 

ق دالــــة إحــــصائية بــــ�ن �دÚــــي والعلeــــd ، )74530(.قبفـــار بــــ�ن املتوســــطت�ن قيمتــــھ  و،  وال توجــــد فـــر
فض الفرض الراEع  .رو�التا8. تم 

ن ±عتمـدو ع]ـ7 أصـدقا#^م /ـ. �علـم كيفيــة     وnمكـن تفـس�� ذلـك بـأن �نـاك �ـسبة كب�ـ�ة مـن الطـالب
إســـتخدام وســـائط التكنولوجيــــا الرقميـــة ومــــن ثـــم ســـع·^م لتعلــــيم أنفـــس�م ذاتيــــا، بـــرغم افتقــــاد�م 

ً

شادية معدة من قبل بـرامج الBليـة ا¯تلفـة لتعـديل سـلوك�م وغـرس القـيم الـسوnة لـدí^م  ُل¨�امج إ ر
 .ية واكسا_^م ثقافة ا��وار عند استخدام التطبيقات الرقم

ق ذات داللــة إحــصائية بــ�ن الــشعب العلميــة و�دبيــة لــصا�� العلميــة ا8ــ7  و    ب�نمــا ±عــز وجــود فــر ى
ة  ونــا، ومــا اق ــ� _^ــا مــن ضــر ورطبيعــة التخــصص ومتطلبــات الــتعلم �لك �و�ــي /ــ. ظــل جائحــة $و نر
اســـية مـــن خـــالل اســـتخدام التكنولوجيـــا، و�الpـــسبة لتفـــو الـــشعب  قالبحـــث حـــو املوضـــوعات الد رل

دبيـــة والعلميـــة ع]ــــ7 حـــساب الـــشعب النوعيــــة فر�مـــا يرجـــع ذلــــك إ8ـــ7 قلـــة أفــــراد العينـــة مـــن �ــــذه �
ــ7 ذلــــك تــــد�ي املــــستو التحــــصي]. لــــدí^م /ــــ. املرحلــــة الثانوnــــة وnؤnــــد ذلــــك  ىالتخصـــصات، يــــضاف إ8ــ

 . ?§الت الطالب املستجدين امللتحق�ن _^ذه الشعب

اســة نــاÄ.  و    وتتفــق �ــذه النZيجــة تفــاع و�ــ. الطــالب /ــ. Eعــد قواعــد وال¬ــd ) 2019(رد ت إ8ــ7 إ رأشــا ر
deر السلوك الرق§Ð اسة أبو ت إ78 أن اللياقة الرقمية ) 2019(ر  ب�نما تختلف ونZيجة د روال¬d أشا

 .ىوالسلوك الرقde لم يتحقق باملستو املطلوب لدى الطالب

ق ذات داللــة إحــص" والــذي يــنص ع]ــ7 والختبــار ــaة الفــرض اMdــامس     ائية عنـــد وال توجــد فــر
جات طالب الشعب  ) 0.05( ىمستو  /ـ. Eعـد القـوان�ن ) �دبيـة ـ العلميـة ـ النوعيـة ( رب�ن متوسط د
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تم حساب التجا�س وذلك لتعرف مـدى تـوفر فرضـيات اسـتخدام تحليـل التبـاين أحـادي " الرقمية 
ه الــشرط الــذي تــم فحــصھ)One Way ANOVA(�تجــاه   ر؛  وللتأكــد مــن شــرط التجــا�س باعتبــا

لبيان �سبة التجا�س ب�ن العينات ) Levene Test(ًإحصائيا فقد استخدام الباحثان  اختبار ليف�ن 
 ):14(لامل��و�ة من ا§تمع �ص].، و$انت النتائج كما يو��Èا جدو 

 )14(لجدو 

 بيان Fسبة التجاFس ب^ن العينات املaªوAة من ا�tتمع �صo  �� �1عد القوان^ن الرقمية

جة ختبار� إحصاýي جة 1 ا��رnة رد  الداللة �حتمالية القيمة 2 ا��رnة رد

1.089 2 337 .338 
  غ�� دالة عند

  )0. 5(ىمستو

. 5( ىو«. أع]7 من مستو املعنوnة ) 338(.ل   يت�î من ا�§دو السابق أن القيمة �حتمالية بلغت 
جـــات أفــراد العينــات، وÚعـــد  ) 0 التأكــد مـــن تــوفر فرضـــيات ر، ممــا يــدل ع]ـــ7 تحقــق التجـــا�س بــ�ن د

تــم اســتخدامھ  للتحقــق مــن وجــود ) One Way ANOVA(اختبــار تحليــل التبــاين أحــادي �تجــاه 
جات ا§موعات، وا�§دو  ق ب�ن د لفر ر  يو�È ذلك  ) 15(و

 )15(لجدو  

ق �ـ�  لتوضـيح ) One Way ANOVA(   نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين أحـادي Gتجـاه وداللـة الفـر
 ^ن الرقميةoعد القوان

 املرÚعات مجموع التباين مصدر
جات  رد

 ا��رnة

   متوسط

 املرÚعات

 )ف( قيمة
 ا�سو�ة

 القيمة

 �حتمالية
 الداللة

 10.790 2 21.581 ا§موعات ب�ن

 5.666 337 1909.346 ا§موعات داخل

  339 1930.926 ا§موع

1.904 .150 
 دالة غ��

 إحصائيا

،  )0. 5( ى، و«. أع]7 من مستو املعنوnة ) 150(.سابق أن القيمة �حتمالية ليت�î من ا�§دو ال   
ق دالة إحصائيا ب�ن عينة البحث /. Eعد القوان�ن الرقمية  .ومما ±ع d عدم وجود فر

ن   وnمكــن عــز �ــذه النZيجــة إ8ــ7 عــدم وجـــود �ــشرÅعات وقــوان�ن تتعلــق باملواطنــة الرقميــة /ــ. قـــانو  و
�مــا يرجــع عــدم إل ــõام ا�§امعــات ح¬ــ» يل ــõم _^ــ را الطــالب أثنــاء التعامــل مــع التكنولوجيــا الرقميــة، و

قEعض الطالب عينة البحث بالسلوك القوnم عند التعامل مع الوسائط الرقمية مثل حقو امللكية 
·^م بـــالقوان�ن  الفكرnــة وقواعـــد الpـــشر و¢قتبـــاس وال õوnـــر الرقeـــd إ8ــ7 عـــدم معـــرف½^م _^ـــا، وقلـــة وعـــ

 . الرقمية

ضـــف إ8ـــ7 ذلـــك عـــدم وضـــوح الZـــشرÅعات والقـــوان�ن املتعلقـــة باملواطنـــة الرقميـــة وال¬ـــd يpب�ـــ. ع]ـــ7   أ
نالطـــالب مراعا¾^ـــا و�ل ـــõام _^ـــا أثنـــاء إســـتخدام التكنولوجيـــا، لـــذا نجـــد أن العديـــد مـــ�^م يتعرضـــو 
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dـ. ل�ـا، أو الـدخو ع]ـ7 املواقـع ¢باحيـة أو تلـك ال¬ـìخال� �تحـض لملشكالت تتعلق باالستخدام غ�ـ 
مــة ��مايـــة ا§تمـــع  �ــاب، و�ـــذا ±ــش�� إ8ـــ7 أ�ميــة  ســـن الZــشرÅعات والقـــوان�ن الال زع]ــ7 العنـــف و¢ ر

ه اسـة أبـو Ð§ـر روا�افظة ع]7 أمنـھ واسـتقرا ت إ8ـ7 ) 2019(ر  وتتفـق �ـذه النZيجـة و ود روال¬ـd أشـا
جة تحقق�ا رأن محو القوان�ن الرقمية «. �قل من حيث د  .ر

اسة ناÄ. وجة     وتختلف �ذه النZي تفاع و�. الطالب /. Eعد القوان�ن ) 2019(رد ت إ78 إ روال¬d أشا ر
اسة ا��ضيف  ق ب�ن �قسام) 2021(رالرقمية، ونZيجة  د ت إ78 وجود فر ووال¬d أشا  .ا¯تلفة ر

ق ذات داللـــــة إحـــــصائية عنـــــد " الـــــذي يـــــنص ع]ــــ7 والختبــــار ـــــaة الفـــــرض الـــــسادس    ـــد فـــــر وتوجــ
جـات طـالب الـشعب بـ�ن متوسـط ) 0.05( ىمـستو  ق/ـ. Eعـد ا��قـو ) �دبيـة ـ العلميـة ـ النوعيـة(ر د

تــم حــساب التجــا�س وذلــك لتعــرف مــدى تــوفر فرضــيات اســتخدام تحليــل " واملــسئوليات الرقميــة  
ه الـشرط الـذي )One Way ANOVA(التباين أحادي �تجـاه  ر؛ وللتأكـد مـن شـرط التجـا�س باعتبـا

لبيـان �ـسبة التجـا�س ) Levene Test(احثـان اختبـار ليفـ�ن ًتـم فحـصھ إحـصائيا فقـد اسـتخدام الب
 :$التا78) 16(لب�ن العينات امل��و�ة من ا§تمع �ص].، والنتائج يو��Èا جدو 

 )16(لجدو 

قبيان Fسبة التجـاFس بـ^ن العينـات املـaªوAة مـن ا�tتمـع �صـ�1 �ـ�  oعـد اadقـو واملـسئوليات 
 الرقمية

جة �ختبار إحصاýي جة 1 ا��رnة رد  الداللة �حتمالية القيمة 2 ا��رnة رد

.245 2 337 .783 
  غ�� دالة عند 

  )0. 5(ىمستو

. 5(ىو«. أع]7 من مستو املعنوnة ) 783(.ل   يت�î من ا�§دو السابق أن القيمة �حتمالية بلغت 
جـــات أفـــراد العينـــات، وÚعـــد التأكـــد مـــن تـــوفر فرضـــيا) 0 ا يـــدل ع]ـــ7 تحقـــق التجـــا�س بـــ�ن د ت ر، ممـــ

تــم اســتخدامھ  للتحقــق مــن وجــود ) One Way ANOVA(اختبــار تحليــل التبــاين أحــادي �تجــاه 
جات ا§موعات ، وا�§دو  ق ب�ن د لفر ر  يو�È ذلك  ) 17(و

 )17(لجدو  

ق �ـ�  لتوضـيح ) One Way ANOVA(   نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين أحـادي Gتجـاه وداللـة الفـر
 قoعد اadقو واملسئوليات الرقمية

 املرÚعات مجموع التباين مصدر
جات  رد

 ا��رnة

   متوسط

 املرÚعات

 )ف( قيمة
 ا�سو�ة

 القيمة

 �حتمالية
 الداللة

 058. 2 117. ا§موعات ب�ن

 4.249 337 1431.822ا§موعات داخل

  339 1431.938 ا§موع

.014 .986 
 دالة غ��

 إحصائيا

، )0. 5(ى، و«. أع]7 من مـستو املعنوnـة ) 986(.�حتمالية ل   يت�î من ا�§دو السابق أن القيمة 
ق دالة إحصائيا ب�ن عينة البحث /. Eعد ا��قو واملسئوليات الرقمية قمما ±ع d عدم وجود فر  و
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Åس املواطنـة الرقميـة لـسد �ـذه  اج مقـر منفـصل لتـد ر    وnمكن عز النZيجة السابقة إ8ـ7 عـدم إد رر و
ات �ساســية للتعامـل التكنولوجيـا الرقميـة، لــذا الثغـرة /ـ. برنـامج إعـداد املعلــم ر وتمكيـ�^م مـن امل�ـا

اج موضــــــوعات تتعلــــــق  ــــة ع]ــــــ7 إد ــــل الواليــــــات املتحــــــدة �مرnكيــ رفقــــــد حرصــــــت الــــــدو املتقدمــــــة مثــ ل
 .باملواطنة الرقمية للطالب

Ûnية املقدمة للطالب واملتعلقة باملواطنـ      ات التد ة تكثيف الدو ر  و�ذه النZيجة �ش�� إ78 ضر رر ة و
 dــeقو واملــسؤليات الرقميــة وكيفيــة التغلــب ع]ــ7 ظــا�رة ¢دمــان الرق��قالرقميــة، وتنميــة وعــ·^م بــا
ـــة، واليمكــــن ملقــــر  رملواكبــــة التغ�ــــ�ات ا��ديثــــة ال¬ــــ» طــــرأت ع]ــــ7 حقــــل املعرفــــة التكنولوجيــــة الرقميـ

س حاليـــا بالBليـــة أن يحقــق ذلـــك ألنــھ /ـــ. ضــوء ا�¯طـــط الد رالكمبيــوتر /ـــ. التعلــيم الـــذي يــد ر
ً

اســـية 
ات ¢عداد الثقا/. للمعلم�ن قبل ا�¯دمة  . ر±عت¨� أحد مقر

ليات الرقميـة لـدى القـائم�ن ع]ـ7 إعـداد  �ما ±عز ذلك أيضا إ78 عـدم وضـوح ا��قـو واملـسؤ و     و ق ى
ً

ر
اســـية بBليــة ال �بيـــة، وعــدم تطوnر�ـــا منـــذ مــدى طوnلـــة لــتالئم املتغ�ـــ�ات واملـــستجدات  را�¯طــط الد

 .ا�لية والعاملية

اسة العموش     ت إ78 أن مساق ال �بية الوطنية ال ) 2018(ر وتتفق �ذه النZيجة ونZيجة د رال¬d أشا
اســــة أبــــو Ð§ــــر  ليات الرقميــــة، ب�نمــــا تختلــــف عــــن نZيجــــة د رí^ــــتم بــــا��قو واملــــسؤ و وال¬ــــd ) 2019(ق

تفاعــا  ت إ8ــ7 ا��قــو واملــسئوليات الرقميــة لــدى الطــالب جــاءت متوســطة و«ــ. أكÙــ� �Eعــاد إ أشــا
ً

ر قر
 .Äــــة نــــــا اســ ــــالب، ود ـــد ا��قــــــو ) 2019(رلــــــدى الطــ ـــــالب /ــــــ. Eعـــ ــــاع و�ــــــ. الطـ تفــ ت إ8ــــــ7 إ قوال¬ــــــd أشــــــا ر ر

اســـة ا��ـــضيف  ق بـــ�ن �قـــسام) 2021(رواملـــسئوليات الرقميـــة، ود ت إ8ـــ7 وجـــود فـــر ووال¬ـــd أشـــا  ر
 .ا¯تلفة

ق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد " الــــذي يــــنص ع]ــــ7 والختبــــار ــــaة الفــــرض الــــساoع     وال توجــــد فــــر
جــات طــالب الــشعب ) 0.05(ىمــستو  /ــ. Eعــد الــ�ðة ) �دبيــة ـ العلميــة ـ النوعيــة(ربــ�ن متوســط د

ـــيات اســــتخدام تحليــــل " والــــسالمة الرقميــــة  تــــم حــــساب التجــــا�س وذلــــك لتعــــرف مــــدى تــــوفر فرضـ
ه الـشرط الـذي )One Way ANOVA(التباين أحادي �تجاه  ر؛  وللتأكد من شرط التجـا�س باعتبـا

لبيـان �ـسبة التجـا�س ) Levene Test(سـتخدام الباحثـان  اختبـار ليفـ�ن ًتم فحصھ إحصائيا فقـد ا
 :$التا8.) 18(لب�ن العينات امل��و�ة من ا§تمع �ص].،  و$انت النتائج كما يو��Èا جدو 

 )18(لجدو 

الـــ¯aة والــــسالمة بيـــان Fـــسبة التجـــاFس بـــ^ن العينـــات املـــaªوAة مــــن ا�tتمـــع �صـــ�1 �ـــ�  oعـــد 
 الرقمية

جة ختبار� إحصاýي جة 1 ا��رnة رد  الداللة �حتمالية القيمة 2 ا��رnة رد

2.793 2 337 .063 
  غ�� دالة عند

  )0. 5(ى مستو

. 5(ىو«. أع]7 من مستو املعنوnة ) 063(.ل   يت�î من ا�§دو السابق أن القيمة �حتمالية بلغت 
جــات أفـــراد العينــات،  وÚعـــد ا) 0 ا يـــدل ع]ــ7 تحقـــق التجــا�س بـــ�ن د لتأكــد مـــن تــوفر فرضـــيات ر، ممــ



  جبللوهاب أحمد أبو مصطفي عبد ا/ د كلية التربية جامعة األزهر تصور مقترح لمقرر في المواطنة الرقمية لطالب
  ياسر على عبد الغني البدرشيني/ د 
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تــم اســتخدامھ  للتحقــق مــن وجــود ) One Way ANOVA(اختبــار تحليــل التبــاين أحــادي �تجــاه 
جات ا§موعات ، وا�§دو  ق ب�ن د لفر ر  يو�È ذلك  ) 19(و

 )19(لجدو  
ق �ـ�  لتوضـيح ) One Way ANOVA(   نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين أحـادي Gتجـاه وداللـة الفـر

 السالمة الرقميةال¯aة وoعد 

 املرÚعات مجموع التباين مصدر
جات  رد

 ا��رnة

   متوسط

 املرÚعات

 )ف( قيمة
 ا�سو�ة

 القيمة

 �حتمالية
 الداللة

 676. 2 1.352 ا§موعات ب�ن

 2.711 337 913.637 ا§موعات داخل

  339 914.988 ا§موع

.249 .779 
 دالة غ��

 إحصائيا

، )0. 5(ى، و«. أع]7 من مـستو املعنوnـة ) 779(.بق أن القيمة �حتمالية ليت�î من ا�§دو السا   
ق دالة إحصائيا ب�ن عينة البحث /. Eعد ال�ðة والسالمة الرقمية  .ومما ±ع d عدم وجود فر

ى    وnمكــن أن �عــز النZيجــة الــسابقة إ8ــ7 إنــھ و�ــرغم مــن أن إســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة أصــبح 
nات ال ة من ضر رضر ور نعصر ا��اضر إال أن الطالب ال يل õمو بقواعد ال�ðة والسالمة الرقمية و

ــــا يجعــــــل  عنــد إســـتخدام�ا، ألÍ^ـــا مــن وج�ـــة نظـــر�م تلæــd جميـــع متطلبـــا¾^م املعرفيــة أو ال �ف·^يـــة ممــ
ــــ nا دو حـــســـاب للوقـــــت أو ��تمـــــام بالراحـــة، بحيـــــث أصــ ناســـــتخدام�م ل�ــا إســـتخداما ال شـــــعو ر

ً
بح 
الطالب يتعامل مـع التكنولوجيـا الرقميـة /ـ. جميـع �وقـات، و�ـذا بـال شـك يـؤثر علـ·^م تـأث��ا نفـسيا 
ً ً

سلبيا، وnؤثر ع]7 سالم½^م ا�§سمانية علـــى املــدى البعيد
ً

 . 

اسة أبو Ð§ر  ق لصا�� التخصصات ) 2019(روتختلف �ذه النZيجة ود ت إ78 وجود فر ووال¬d أشا ر
اسة ناÄ. النظرnة و�دبية، ب تفاع و�. الطالب /. ) 2019(ر�نما تختلف ونZيجة د ت إ78 إ روال¬d أشا ر

اســــة ا��ــــضيف  ق بــــ�ن ) 2021(رEعــــد الــــ�ðة والــــسالمة الرقميــــة، ود ت إ8ــــ7 وجــــود فــــر ووال¬ــــd أشــــا ر
 .ا¯تلفة �قسام

ق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد "الــــذي يــــنص ع]ــــ7  و  والختبــــار ــــaة الفــــرض الثــــامن وال توجــــد فــــر
جات طالب الشعب ) 0.05(ىمستو  /. Eعد �من الرقde ) �دبية ـ العلمية ـ النوعية(رب�ن متوسط د

ـــيات اســــتخدام تحليــــل ) " ا��مايــــة الذاتيــــة( تــــم حــــساب التجــــا�س وذلــــك لتعــــرف مــــدى تــــوفر فرضـ
ه الـشرط الـذي )One Way ANOVA(التباين أحادي �تجاه  ر؛  وللتأكد من شرط التجـا�س باعتبـا

لبيـان �ـسبة التجـا�س ) Levene Test(ا فقـد اسـتخدام الباحثـان اختبـار ليفـ�ن ًتـم فحـصھ إحـصائي
 :$التا8.) 20(لب�ن العينات امل��و�ة من ا§تمع �ص].، والنتائج يو��Èا جدو 

 )20(لجدو 
 بيان Fسبة التجاFس ب^ن العينات املaªوAة من ا�tتمع �صo  �� �1عد �من الرق},

 إحصاýي

 �ختبار
جة  �رnةا� رد

1 
جة  2 ا��رnة رد

 القيمة

 �حتمالية
 الداللة

.395 2 337 .674 
غ�� دالة عند 

 ( 0 .5)ىمستو
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. 5(ىو«. أع]7 من مستو املعنوnة ) 674(.ل   يت�î من ا�§دو السابق أن القيمة �حتمالية بلغت 
جـــات أفـــراد العينـــات، وÚعـــد التأكـــد مـــن تـــوفر ف) 0 ا يـــدل ع]ـــ7 تحقـــق التجـــا�س بـــ�ن د رضـــيات ر، ممـــ

تــم اســتخدامھ  للتحقــق مــن وجــود ) One Way ANOVA(اختبــار تحليــل التبــاين أحــادي �تجــاه 
جات ا§موعات، وجدو  ق ب�ن د لفر ر    يو�È ذلك) 21(و

 )21(لجدو  

ق �ــ� ) One Way ANOVA(   نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين أحـادي Gتجـاه ولتوضـيح داللـة الفـر
 oعد �من الرق},

 مجموع املرÚعات مصدر التباين
جات  رد
 ا��رnة

  متوسط

  املرÚعات

) ف(قيمة 
 ا�سو�ة

القيمة 
 �حتمالية

 الداللة

 7.488 2 14.976 ب�ن ا§موعات

 4.166 337 1403.977 داخل ا§موعات

  339 1418.953 ا§موع

1.797 .167 
 دالة غ��

 إحصائيا

، )0. 5(ى، و«. أع]7 من مـستو املعنوnـة ) 167(.ل   يت�î من ا�§دو السابق أن القيمة �حتمالية 
deعد �من الرقE ./ ق دالة إحصائيا ب�ن عينة البحث  ومما ±ع d عدم وجود فر

    وnمكن أن �عز �ذه النZيجة إ78 عدم إ�تمام الطالب ب¨�امج مBافحة الف��وسات وتحـدي@^ا أوال 
ً ى

م ولكن نظرا لبأو أو قراءة الئحة ا�¯صوصية قبل تõøيل ال¨�امج ¢ لك �ونية، و�ذا ل�س تقص��ا م̂�
ً ً

ألن عددا كب��ا مـ�^م اليمتلـك أج�ـزة كمبيـوتر ترتـب ع]ـ7 ذلـك أن جـاءت إسـتجابا¾^م منخفـضة ع]ـ. 
ً ً

nـــد  جــة �و8ــ7 /ــ. تز و�ــذا البعــد، لــذا نــر أن التـــصدي ا��قيقــي لتجــاو تلــك املــشكالت يكمـــن بالد ر ز ى
 .وجيا الرقميةالطلبة باملعرفة السليمة الستخدام التكنول

اســــة أبــــو Ð§ــــر  ـــذه النZيجــــة ود اســــة العمــــوش )2019(ر وتتفــــق �ـ ت إ8ــــ7 أن ) 2018(ر، ود ـــا رال¬ــــd أشـ
اسـة  رمساق ال �بية الوطنية ال í^تم بتوعية طـالب ا�§امعـة بـاألمن الرقeـd، ب�نمـا تختلـف ونZيجـة د

 .Ä2019(نا (deعد �من الرقE ./ تفاع و�. الطالب ت إ78 إ روال¬d أشا  .ر

ق ذات داللة إحصائية عند مستو " والذي ينص ع]7 بار aة الفرض التاسعوالخت ىال توجد فر و
جــات طـــالب الــشعب  ) 0.05(  /ـــ. Eعــد محــو �ميـــة ) �دبيــة ـ العلميــة ـ النوعيــة (  ربــ�ن متوســط د

تـــم حــساب التجـــا�س وذلـــك لتعـــرف مــدى تـــوفر فرضـــيات اســـتخدام ) " الثقافـــة الرقميـــة ( الرقميــة 
؛ نظـرا الخــتالف عـدد عينـات $ـل مجموعــة ؛  )One Way ANOVA(ين أحـادي �تجـاه تحليـل التبـا

ه الــشرط الــذي تــم فحــصھ إحــصائيا فقــد اســتخدام الباحثــان   ًوللتأكــد مــن شــرط التجــا�س باعتبــا ر
لبيــان �ــسبة التجــا�س بــ�ن العينــات املــ��و�ة مــن ا§تمــع �صــ].،  ) Levene Test(اختبــار ليفــ�ن 

 :لنتائج $التا8.يو�È ا) 22(لوجدو 
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 )22(لجدو 

بيــان Fــسبة التجــاFس بــ^ن العينــات املــaªوAة مــن ا�tتمــع �صــ�1 �ــ�  oعــد محــو �ميــة الرقميـــة 
 )الثقافة الرقمية(

إحصاýي 
 �ختبار

جة ا��رnة  رد
1 

جة ا��رnة   2رد
القيمة 

 �حتمالية
 الداللة

.234 2 337 .792 
غ�� دالة عند 

 ( 0 .5)ىمستو

§�. )5ىو«. أع]7 من مستو املعنوnة ( 792(.لدو السابق أن القيمة �حتمالية بلغت    يت�î من ا
جـــات أفـــراد العينـــات، وÚعـــد التأكـــد مـــن تـــوفر فرضـــيات ) 0 ا يـــدل ع]ـــ7 تحقـــق التجـــا�س بـــ�ن د ر، ممـــ

تــم اســتخدامھ  للتحقــق مــن وجــود ) One Way ANOVA(اختبــار تحليــل التبــاين أحــادي �تجــاه 
جات ا§م ق ب�ن د رفر    يو�È ذلك) 23(لوعات، وا�§دو و

 )23(لجدو 

ق �ــ� لتوضـيح ) One Way ANOVA(   نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين أحـادي Gتجـاه وداللـة الفـر
 )الثقافة الرقمية(oعد محو �مية الرقمية 

 مجموع املرÚعات مصدر التباين
جات  رد
 ا��رnة

متوسط املرÚعات
) ف(قيمة 

 ا�سو�ة
القيمة 

 الية�حتم
 الداللة

 1.410 2 2.821 ب�ن ا§موعات

 6.962 337 2346.132داخل ا§موعات

  339 2348.953 ا§موع

.203 .817 
غ�� دالة 
 إحصائيا

، )0. 5(ى، و«. أع]7 من مـستو املعنوnـة ) 817(.ل   يت�î من ا�§دو السابق أن القيمة �حتمالية 
ق دالــة إحــص الثقافــة (ائيا بــ�ن عينــة البحــث /ــ. Eعــد محــو �ميــة الرقميــة وممــا ±ع ــd عــدم وجــود فــر

 ).الرقمية

الت تحتاج إ78 املزnد من ا�§�د من خالل  ز  و�ش�� �ذه النZيجة إ78 أن ج�ود محو �مية الرقمية ما 
Ûnيـــة ونـــدوات تثقيفيـــة للطـــالب لتعـــرnف�م بـــالقوان�ن الرقميـــة  كمـــا أÍ^ـــا تحتـــــاج إلــــــى  ات تد رعقـــد دو ر

 عاليـــة فـــي التكنولوجيـــا وإلـــى التطبيــق العملـــي ل�ا  فـــي مجاالت متعددة، ع]7 أن ي�ðب ذلك خبــرة
ات ا��ياتيـــــة للتعامــــل مـــــع التكنولوجيـــــا الرقميــــة، و�ـــــو �مـــــر الــــذي يحتـــــاج إلمBانيـــــات  رتنميــــة امل�ـــــا

اســـة أبـــو Ð§ـــر  اســـة نـــاÄ. ، ب�نمـــا تختلـــف عـــن نZيجـــ)2019(روحـــوافز، وتتفـــق �ـــذه النZيجـــة ود رة د
تفاع و�. الطالب /. Eعد محو �مية الرقمية ) 2019( ت إ78 إ روال¬d أشا اسـة )الثقافة الرقمية(ر ر، د

ق ب�ن �قسام) 2021(ا��ضيف  ت إ78 وجود فر ووال¬d أشا  .ا¯تلفة ر

ق ذات داللـــــة إحــــصائية عنـــــد " والـــــذي يــــنص ع]ــــ7 والختبــــار ــــaة الفـــــرض العاشــــر وال توجـــــد فــــر
جـات طـالب الـشعب )  0.05( ىمـستو  ة ) �دبيـة ـ العلميـة ـ النوعيـة ( ربـ�ن متوسـط د ر/ـ. Eعـد التجـا
تم حساب التجا�س وذلك لتعرف مـدى تـوفر فرضـيات اسـتخدام تحليـل التبـاين أحـادي " الرقمية 
ه الـــشرط الــذي تــم فحـــصھ )One Way ANOVA(�تجــاه  ر؛ وللتأكــد مـــن شــرط التجــا�س باعتبــا
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لبيان �سبة التجا�س ب�ن العينات ) Levene Test(باحثان اختبار ليف�ن ًإحصائيا فقد استخدام ال
 :يو�È النتائج $التا8.) 24(لامل��و�ة من ا§تمع �ص].،  وجدو 

 )24(لجدو 

ة الرقمية     ربيان Fسبة التجاFس ب^ن العينات املaªوAة من ا�tتمع �صo  �� �1عد التجا

جة ا��رnة  إحصاýي �ختبار جة  1رد  الداللة القيمة �حتمالية 2ا��رnة رد

 )0. 5(ىغ�� دالة عند مستو 192. 337 2 1.656

. 5(ىو«. أع]7 من مستو املعنوnة ) 192(.ليت�î من ا�§دو السابق أن القيمة �حتمالية بلغت    
جـــات أفـــراد العينـــات، وÚعـــد التأكـــد مـــن تـــوفر فرضـــيات )0 ر، ممـــا يـــدل ع]ـــ7 تحقـــق التجـــا�س بـــ�ن د

تــم اســتخدامھ  للتحقــق مــن وجــود ) One Way ANOVA( تحليــل التبــاين أحــادي �تجــاه اختبــار
جات ا§موعات، وا�§دو  ق ب�ن د لفر ر    يو�È ذلك) 25(و

 )25(لجدو  

ق �ـ�  لتوضـيح ) One Way ANOVA(   نتائج اختبـار تحليـل التبـاين أحـادي Gتجـاه  وداللـة الفـر
ة الرقمية     رoعد التجا

 موع املرÚعاتمج مصدر التباين
جات  رد
 ا��رnة

  متوسط

  املرÚعات

) ف(قيمة 
 ا�سو�ة

القيمة 
 �حتمالية

 الداللة

 5.655 2 11.310 ب�ن ا§موعات

 4.087 337 1377.443 داخل ا§موعات

  339 1388.753 ا§موع

1.383 .252 
 دالة غ��

 إحصائيا

، )0. 5(ى، و«. أع]7 من مـستو املعنوnـة ) 252(.ليت�î من ا�§دو السابق أن القيمة �حتمالية    
ة الرقمية ق دالة إحصائيا ب�ن عينة البحث /. Eعد التجا رمما ±ع d عدم وجود فر    و

ـــن أصـــــعب أEعـــــاد املواطنـــــة الرقميـــــة،  ة الرقميــــة مــ جـــــاع النZيجـــــة الـــــسابقة إ8ـــــ7 أن التجـــــا ـــن إ ر  وnمكـ ر
�ا /. ت�س�� عملي¬d باإلضافة إ78 قلة و�. الطالب بأ�مية التعامل ببطاقات ال ردفع �لك �ونية ودو

ة التعامل مع�ا بحذر  .ورالبيع والشراء مع �خذ /. ا��سبان ضر

ن أن إ�تمام الطالب /. املرحلة ا�§امعية  �ما ±عز ذلك إ78 أن مخططي برامج إعداد املعلم ير و   و ى ر
ف أي أن إ�تمامـا¾^م معرفيــة ول�ـست ت جـة كب�ـ�ة ع]ــ7 تحـصيل املعـا رينـصب بد nـة ألن معظم�ــم ر رجا

ة  ســـة التجـــا رال يملـــك دخـــال ماليـــا مـــستقال بـــل �عـــول�م أســـر�م و�التـــا78 فـــال توجـــد لـــدí^م دوافـــع ملما ر
ً ًً

ة أن í^ـتم برنــامج إعــداد املعلـم قبــل ا�¯دمـة بZنميــة و�ــ7  و¢لك �ونيـة، و/ــ. ضـوء ذلــك ت¨ــ�ز لنـا ضــر
ة �لك �ونيــة مــن خــالل عقــد لقــاءات توعوnــة ل للطــالب حــو آليــات التعامــل رالطــالب بأ�ميــة التجــا
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nـــة خـــصوصا مـــع تدشـــ�ن بوابـــة مـــصر الرقميـــة وال¬ـــd �عت¨ـــ�  رالـــ�ðيح مـــع املواقـــع ¢لك �ونيـــة التجا
 بمثابة نقلة نوعية متم�õة /. مجال التقنية الرقمية

ن  اســـــة الـــــسليحات وآخـــــر و    وتتفـــــق �ـــــذه النZيجـــــة ود ـــا ) 2018(ر ت إ8ـــــ7 أن الطلبـــــة قلمــ روال¬ـــــd أشـــــا
فـــض�م التفاعـــل مـــع نيتفـــاعلو مـــع ال ̈ـــ� ¢ن �نـــت، فـــضال عـــن  رتطبيقـــات ا�¯اصـــة بـــالبيع والـــشراء ع

ً

اســــة أبــــو Ð§ـــر  اســــة العمــــوش )2019(رالغر�ـــاء ع¨ــــ� ¢ن �نــــت، ود ت إ8ــــ7 أن ) 2018(ر، ود رال¬ــــd أشــــا
ة الرقميــــة، وتختلـــف �ــــذه  رمـــساق ال �بيــــة الوطنيـــة ال í^ــــتم بتوعيـــة طــــالب ا�§امعـــة بأخطــــار التجـــا

ا ة الرقمية) 2019(سة ناÄ. رالنZيجة ونZيجة د تفاع و�. الطالب /. Eعد التجا ت إ78 إ روال¬d أشا ر   .  ر

ق ذات داللـة إحـصائية عنـد " والذي ينص ع]ـ7 والختبار aة الفرض اadادي عشر وال توجـد فـر
جات طالب الشعب  ) 0.05( ىمستو  /. Eعد �تصاالت ) �دبية ـ العلمية ـ النوعية ( رب�ن متوسط د
تم حـساب التجـا�س وذلـك لتعـرف مـدى تـوفر فرضـيات اسـتخدام تحليـل التبـاين أحـادي " الرقمية
ه الــشرط الــذي تــم فحــصھ )One Way ANOVA(�تجــاه  ر؛  وللتأكــد مــن شــرط التجــا�س باعتبــا

لبيان �سبة التجا�س ب�ن العينات ) Levene Test(ًإحصائيا فقد استخدام الباحثان  اختبار ليف�ن 
 :يو�È النتائج $التا8.) 26(ل �ص].، وجدو امل��و�ة من ا§تمع

 )26(لجدو 

 بيان Fسبة التجاFس ب^ن العينات املaªوAة من ا�tتمع �صo  �� �1عد Gتصاالت الرقمية

إحصاýي 
 �ختبار

جة ا��رnة  رد
1 

جة ا��رnة   2رد
القيمة 

 �حتمالية
 الداللة

.649 2 337 .523 
غ�� دالة عند 

 ( 0 .5)ىمستو

�îدو السابق أن القيمة �حتمالية بلغت    يت§�. )5ىو«. أع]7 من مستو املعنوnة ( 523(.ل من ا
جـــات أفـــراد العينـــات، وÚعـــد التأكـــد مـــن تـــوفر فرضـــيات )0 ر، ممـــا يـــدل ع]ـــ7 تحقـــق التجـــا�س بـــ�ن د

تــم اســتخدامھ  للتحقــق مــن وجــود ) One Way ANOVA(اختبــار تحليــل التبــاين أحــادي �تجــاه 
جات ق ب�ن د رفر  يو�È ذلك  ) 27(ل ا§موعات، وا�§دو و

 )27(لجدو  

ق �ـ�  لتوضـيح ) One Way ANOVA(   نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين أحـادي Gتجـاه وداللـة الفـر
 oعد Gتصاالت الرقمية

 مصدر التباين
مجموع 
 املرÚعات

جات  رد
 ا��رnة

متوسط 
 املرÚعات

قيمة 
 )ف(

القيمة 
 �حتمالية

 الداللة

 237. 2 475. اتب�ن ا§موع

 7.030 337 2369.228 داخل ا§موعات

  339 2369.703 ا§موع

.034 .967 
غ�� دالة 
 إحصائيا

،  )0. 5( ى، و«. أع]7 من مستو املعنوnة ) 967(.ليت�î من ا�§دو السابق أن القيمة �حتمالية    
ق دالة إحصائيا ب�ن عينة البحث /. Eعد  . �تصاالت الرقميةومما ±ع d عدم وجود فر
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اسـية ل¨ــ�امج إعــداد املعلــم قبــل  ر   وnمكـن أن �عــز النZيجــة الــسابقة إ8ـ7 عــدم تحــديث ا�¯طــط الد ى
�مـا يرجــع ذلـك إ8ــ7 عـدم  ثقــة الطـالب /ــ. $ــل  را�¯دمـة بمــا يZناسـب مــع املـستجدات التكنولوجيــة، و

ن ع]7 مواقع التواصل ¢جتما�7 خاصة $ل ما يتعلق بالت قمي�ن ومايpشره �خر رعامل مع مواطن�ن 
مج�ول�ن، وترتب ع]7 ذلك إقتصار إ�تمام الطالب بZبادل املعلومات ع¨� الوسائط الرقمية مع من 
ات التفك�ـــ� الناقـــد /ـــ. ظـــل  n©^م ع]ـــ7 م�ـــا ر±عرفــو فقـــط، و�التـــا8. تظ�ـــر �نـــا ا��اجـــة إ8ـــ7 أ�ميـــة تـــد ر ن

 .¢قبال امل õايد ع]7 إستخدام الوسائط والتكنولوجيا الرقمية

اسـة  ت إ8ـ7 أن مـساق ال �بيـة الوطنيـة ال í^ـتم ) 2018(العمـوش ر   وتتفق �ذه النZيجـة ود رال¬ـd أشـا
 .ببعد ¢تصاالت الرقمية لدى طالب ا�§امعة 

اسة   :رتوصيات الد

اسة ا��الية من نتائج يوd|á الباحثان بما ي].   :ر       /. ضوء ما توصلت إليھ الد

 .بBليات ال �بية بتضم�ن أEعاد املواطنة الرقمية _^ا تطوnر برامج إعداد املعلم�ن - 1

اسية �§ميع طالب ا�§امعات املصرnة-2 اج مقر للمواطنة الرقمية /. ال¨�امج الد رـ إد  . رر

ش للقائم�ن ع]ـ7 إعـداد بـرامج ¢عـداد �$ـاديde بBليـة ال �بيـة لتـوعي½^م -3 Ûnية و ات تد ر عقد دو ور ر
اسيةبأ�مية تضم�ن أـبعاد املواطنة الر  .رقمية /. ال¨�امج الد

ـــة املواطنـــــة -4 ـــة ونــــدوات وحمــــالت توعوnــــة لطــــالب ا�§امعــــات لتــــوعي½^م بأ�ميـ Ûnيـ ات تد ر عقــــد دو ر
 õل�ـم يتم�ــ .Äتجعــل الـسلوك التكنولــو dخالقيـة ال¬ـ� �ة إتبــاع القواعـد واملعــاي� ورالرقميـة وضـر

 .لبالقبو �جتما�7

ات الت-5 ة إمتالك امل�ا ر توعية الطالب بضر  .كنولوجية املناسبة للتعامل مع الوسائط الرقميةور

ة ��تمام بأEعاد املواطنة الرقمية /. جميع املراحـل التعليميـة ح¬ـd يBـو �نـاك تBامـل /ـ. -6 ن ضر ور
 .إعداد الطالب من الناحية التقنية

�ــر و�مـا ±ــساعد ع]ــ7-7  ز اسـتكمال وتطــوnر البpيـة التحتيــة التكنولوجيــة /ـ. جميــع $ليـات جامعــة �
nة مصر   .2030ؤتحقيق ر

اسة  :رمق��حات الد

اسات املستقبلية التالية  اسة ا��الية يمكن اق �اح البحوث والد ر      /. ضوء نتائج الد  :ر

ات التفك�� الناقد والقيم الديpية لدى طالب $لية ال �بية-1 ر فاعلية التصو املق �ح  /. تنمية م�ا  . ر

 .ة الرقمية لدى طالب $لية ال �بية برنامج مق �ح لتنمية أEعاد املواطن-2

3-Å �ر ر مدى توافر أEعاد املواطنة الرقمية لدى أعضاء �يئة التد اسة تقوnمية" زس بجامعة �  ". رد

 . فاعلية الرحالت املعرفية ع¨� الوnب /. تنمية أEعاد املواطنة الرقمية لدى طالب $لية ال �بية-4
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  :املصادر واملراجع

 :  املراجع العرAية:أوال

�ــا /ـ. �عزnــز �مــن الفكــر ). 2020.(ادي، مطـر، دمحم دمحم إبـرا�يم، أســماء ال�ــ ياملواطنــة الرقميــة ودو ر
ة، : لدى طالب ا�§امعات املصرnة اسة ميدانيـة �§امعـة املنـصو رد مجلـة جامعـة الفيـوم ر

 .338 – 219:  ا§لد الراEع عشر، �صدار السادس، ص ص للعلوم ال �بوnة والنفسية،

nخ .( رابن منظو  ربدو تا  .لسان العرب، ا§لد الثالث عشر، دار صادر، ب��وت. )ن

شـــبBات التواصــل ¢جتمــا�. وســـبل ). 2018.(أبــو ا§ــد، م�ــا عبـــد هللا، اليوســف، ل¨ــ�ا�يم يوســف 
توظيف�ــا /ــ. �عزnــز أEعــاد املواطنــة الرقميــة لــدى طلبــة $ليــة ال �بيــة جامعــة امللــك فيــصل، 

 ،،.722 – 691، ص 56اج، العدد ا§لة ال �بوnة، $لية ال �بية، جامعة سو�

ّتنمية املواطنة الرقمية لدى طالب ا�§امعات املصرnة /ـ. ). 2019.(أبو Ð§ر، أشرف شوì. صديق 

اسـة حالـة بجامعـة املنوفيـة(ضوء التحديات التكنولوجية املعاصرة  اه )رد سـالة دكتـو ر،  ر
ة، $لية ال �بية، جامعة مدينة السادات  .ر، غ�� مpشو

ردو $ليـات ال �بيـة /ـ. تنميـة قـيم املواطنـة الطلبـة املعلمـ�ن، مجلـة ). E).2010ـسام دمحم أبو حش�ش، 
«|èص ص )سلــسلة العلــوم ��ــسانية(جامعــة �قــ، : ل، ا§لــد الراEــع عــشر، العــدد �و

250 – 279. 

ات الوnــــب الZــــشاركية /ــــ. ). 2020.(أبـــو مغــــنم، كرامــــي دمحم  رفاعليــــة برنــــامج مق ـــ�ح باســــتخدام محــــر
ميـة مفــا�يم املواطنــة الرقميــة واملــسئولية �جتماعيــة ع¨ــ� الوnــب لــدى الطــالب معلeــd تن

ـــات  اســــ ـــــة للد ـــــة ال �بوnــ ح، مجلـــــــة ا�§معيــ ــــات �جتماعيـــــــة بBليـــــــة ال �بيـــــــة بمطـــــــر اســـ رالد ور
 .  132 – 74:  ، ص ص 17، مجلد �124جتماعية، عدد 

اEعـــة بpـــت عبـــد العزnـــز  قـــيم املواطنـــة الرقميـــة لـــدى طـــالب رتـــصو مق ـــ�ح لتنميـــة). 2020.(رال¨ـــ�يÙن، 
nــة اململكــة   – 61: ، ص ص )155(، الثقافــة والتنميــة، عــدد 2030ؤا�§امعــات /ــ. ضــوء ر

92. 

رتـــصو : ردو املؤســـسة ال �بوnـــة /ـــ. غـــرس قـــيم املواطنـــة الرقميـــة) 2014(ا�§ـــزار، �الـــة حـــسن ســـعد 
اســــات عر�يــــة /ــــ. ال �بيــــة وعلــــم الــــنفس، العــــدد الــــسادس وا�¯مــــ ، ا�§ــــزء رمق ــــ�ح، د نسو

 .418 -385: الثالث، ص ص 

ــــــ. مجـــــــال التعلـــــــيم  ــــة للتكنولوجيـــــــا /ـ ـــــة الدوليـــ معـــــــاي�� ا�§معيـــــــة الدوليـــــــة  ). ISTE ) .(2016(ا�§معيــ
للتكنولوجيـــا /ـــ. مجـــال التعلـــيم للطـــالب، ترجمـــة محمـــود شـــ�اب ، مكتـــب ال �بيـــة العرÚـــي 

 : للدو ا�¯ليج، متاح /. 

http://scdn.iste.orgwwwrootLibrariesDocuments%20%26%20FilesStandards-
Resources2016-ISTE-Standards-Arabic.pdf 

- .ìامـــل دســـو$  ، dæn مـــسZند ع]ـــ7 محـــددات املواطنـــة ). 2020.(ي ا��ـــصر رتـــصو مق ـــ�ح ل¨�نـــامج تـــد ر
ـــات �جتماعيــــــة _^ــــــا، مجلــــــة ا�§معيــــــة ال  اســـ ف معلeــــــd الد رالرقميــــــة لتنميــــــة معــــــا �بوnــــــة ر

اسات �جتماعية، عدد   .25 – 11:  ، ص ص 17، مجلد 120رللد
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اسات العليا ). 2021.( ا��ضيف، نجالء دمحم - ات املواطنة الرقمية لدى طلبة الد جة توافر م�ا رد ر ر
بBلية ال �بية جامعة القصيم من وج�ة نظر�م وعالق½^ا ببعض املتغ��ات، مجلـة جامعـة 

 219 – 189نفسية، ا§لد الثالث عشر، العدد الراEع، ىأم القر للعلوم ال �بوnة وال

املواطنــة الرقميـة مــدخال لل �بيــة العر�يـة /ــ. العـصر الرقeــd، نقــد ). 2016.( الد�ـشان، جمــال ع]ـ. -
ً

 .104 – 71: وتنوnر، العدد ا�¯امس، الفصل الثا�ي، السنة الثانية، ص ص 

ا). 2021.(الرشـيدي، عبــد الــرحمن شــامخ  ردو معلeــd الد ســات �جتماعيــة /ــ. �عزnــز قــيم املواطنــة ر
ة، عـــدد  ، 61رالرقميــة مــن وج�ـــة نظــر�م، مجلــة بحـــوث ال �بيــة النوعيــة، جامعـــة املنــصو

  .73 - 53: ص ص 

رتـــصو مق ـــ�ح ملقـــر املواطنـــة الرقميـــة؛ كمتطلـــب جـــام�. ). 2020.( الـــرميح، Eـــشاير، ا�§مـــل، م ـــ» - ر
nـــة   العر�يــــة الـــسعودية، مجلــــة $ليــــة باململكــــة٢٠٣٠ؤلطـــالب جامعــــة ا§معـــة /ــــ. ضــــوء ر

 .244 -214: ، ص ص )4(، جزء )123(عدد  ال �بية بب�^ا،

ن - ، مأمو سليم وآخر و الز�و ن ردو مـادة الثقافـة الوطنيـة /ـ. تنميـة و�عزnـز قـيم املواطنـة ). 2020.(ن
اســات ال �بوnــة والنفــسية،  رالرقeــd لــدى طلبــة ا�§امعــات، مجلــة ا�§امعــة ¢ســالمية للد

  .660 – 647: ، ص ص 1 عدد ،28مجلد 

ن- ـــــــة ). 2018.(و الــــــــسليحات، وآخـــــــــر ـــــة مرحلــ ـــــــدى طلبـــ ـــــــو�. بمف�ــــــــوم املواطنـــــــــة الرقميــــــــة لــ ـــــة الــ جـــ رد
اســــات، العلــــوم ال �بوnـــــة،  دنيــــة، د nوس /ــــ. $ليــــة العلــــوم ال �بوnـــــة با�§امعــــة � رالبBــــالو ر ر

ا§لـد ،
ّ

لعرÚـي نحـو التعلـيم /ـ. الـوطن ا"، وقـاýع مـؤتمر $ليـة العلـوم ال �بوnـة 3، عـدد ،45
  .33 – 19: نظام �عليde متم�õ، ص ص 

ٌدو وســـائل ¢عـــالم ا�§ديـــدة /ـــ7 دعـــم املواطنـــة الرقميـــة لـــدى ). 2016.( الـــسيد، دمحم عبـــد الـــسميع - ر
قطالب ا�§امعة، مجلة بحوث العالقات العامة الشر �وسط، العدد الثا�ي عشر، ص 

 .162 – 99: ص 

اســـات �جتماعيـــة /ـــ. ىمـــستو). 2018.( الـــشوn].، دمحم يـــو�س- ر الـــو�. التكنولـــوÄ. لـــدى معلeـــd الد
ة، $لية  سالة ماجست��، غ�� مpشو �د �و78 وعالقتھ باملواطنة الرقمية،  رمديرnة تر�ية إ ر ر

 .العلوم ال �بوnة، جامعة آل الب�ت

ع املواطنـة الرقميـة، ا§لـ). 2018.(  العتيdæ، مشاعل عس�� - س /ـ. تب ـd مـشر ودو قائدات املـدا ر ة ر
 .56 – 37:العر�ية للعلوم و�شر �بحاث، العدد الراEع عشر، ا§لد الثا�ي، ص ص 

Úى أحمد-  ، ر العمر ا ). 2020. (ي دنية ملف�وم املواطنة الرقمية وعالق̂½ جة و�. طلبة ا�§امعات � رد ر
ــــشر  ــــة الـــ ـــة، جامعــ ة، $ليـــــــة العلــــــوم ال �بوnــــ ـــالة ماجــــــست��، غ�ـــــــ� مpــــــشو ســــ �ــــــا،  قبمحاو ر ر ر

دن  .ر�وسط، �

nـــم دمحم - مـــدى تـــضم�ن قـــيم املواطنـــة الرقميـــة /ـــ. مـــساق ال �بيـــة الوطنيـــة مـــن ). 2018.(ر العمـــوش، 
سـالة ماجــست��  Åس والطلبـة /ـ. جامعــات إقلـيم الــشمال،  روج�ـة نظـر أعــضاء �يئـة التــد ر

ة، $لية العلوم ال �بوnة، جامعة آل الب�ت  .رغ�� مpشو

 :  ، متاح /.Digital Citizenshipقمية مف�وم املواطنة الر). 2014.(  القايد، مصطفى -
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https://www.new-educ.com/definition-of-digital-citizenship 

مــن رمــدى تــضم�ن قــيم املواطنـة الرقميــة /ــ. مقــر تقنيــات التعلــيم ). 2018.( القحطـا�ي، أمــل ســفر-
ـــات ال �بوnـــــــة  اســــ Åس، مجلـــــــة ا�§امعـــــــة ¢ســـــــالمية للد ـــــضاء �يئـــــــة التـــــــد روج�ـــــــة نظـــــــر أعــ ر

 .97 – 57: ، ص ص 1، عدد 26والنفسية، مجلد 

-�þـز قـيم املواطنـة الرقميـة ). 2021.( القر�ي، ظافر بن أحمد مصnامعات السعودية /. �عز§�ردو ا
ـــــسعودية(  ــــة لþ§امعـــــــات الــ اســــــة تحليليـــــــة للمواقـــــــع ¢لك �ونيــ ـــــة جامعـــــــة امللـــــــك )رد ، مجلـ

 .290 – 247:  ،ص ص9، عدد �92داب والعلوم ��سانية، مجلد : عبدالعزnز

التجليـات والتحـديات، ا�§ـام�. ، مجلـة : املواطنة الرقميـة  ). 2015.(  الBوت، عبد ا§يد خليفة -
Åس با�§امعــات الليÛيــة، عــدد  ، 22رعلميــة تــصدر عــن النقابــة العامــة ألعــضاء �يئــة التــد

 .76 – 55: ص ص

ان وليد، شعث، أكرم حسن- ، مر و املصر ىمستو املواطنة الرقمية لدى عينة من طلبـة ). 2017.(ي
اسـات ا§لــد  رجامعـة فلـسط�ن مـن وج�ـة نظـر�م، مجلــة جامعـة فلـسط�ن لألبحـاث والد

 .203 -171: الساEع ، العدد الثا�ي ، ص ص 

ي- دار الـــ��اب للpـــشر :  تحـــديات وآمـــال، القـــا�رةاملواطنـــة الرقميـــة). 2017.(ر املـــالح، تـــامر املغـــاو
Åع  .زوالتو

مـــضان- ي، شـــامية، ?ـــ�ر  ر املـــالح، تـــامر املغـــاو تنميـــة و�ـــشر ثقافـــة املواطنـــة الرقميـــة /ـــ. ). 2019.(ر
قة سة وا§تمع، و راملد  .عمل، املؤتمر العلde بجامعة �قè|» فلسط�ن ر

ان، أمل بpـت ع]ـ.- �ئـات الـتعلم الZـشاركية املدمجـة وأثـره رتـصو مق ـ�ح قـائم ع]ـ7 ب). ه1441.(ز املو
ة الــتعلم التكنولــوÄ. لـــدى  ر/ــ. �عزnــز قــيم املواطنــة الرقميــة والتقيــيم الــذا�ي /ــ. ضــوء دو
الطالبــات ا�§امعيـــات، مجلـــة العلـــوم ال �بوnـــة، جامعــة ¢مـــام دمحم بـــن ســـعود ¢ســـالمية، 

ن، ا�§زء الثا�ي، ص ص    . 140 – 15: والعدد الثا�ي والعشر

ف دمحم، ا��ـــــداÚي، عبـــــد الـــــسالم ســـــليمان املنـــــ- ي، عـــــا رصو ىتقـــــوnم محتـــــو كتـــــب ال �بيــــــة ). 2021.(ر
nــــة اليمنيــــة /ــــ. ضــــوء مفــــا�يم  رالوطنيــــة با��لقــــة �خ�ــــ�ة مــــن التعلــــيم �ساµــــ|d با�§م�و
اســات ¢�ـسانية، جامعـة �عــز فـرع ال �بــة،  راملواطنـة الرقميـة، مجلــة العلـوم ال �بوnـة والد

 .382 -356:  مايو، ص ص ،)16(، العدد)7(ا§لد 

ة توفيق، الرقاد،عب�� محمود- ردو معلde ال �بيـة الوطنيـة واملدنيـة /ـ. �عزnـز ). 2020.(ر امل���ات، نو
قــيم املواطنـــة الرقميـــة لــدى طلبـــ½^م مـــن وج�ــة نظـــر املعلمـــ�ن، مجلــة ا�§امعـــة ¢ســـالمية 

اسات ال �بوnة والنفسية، مجلد   .276 -258:، ص ص )6(، عدد )28(رللد

ع لبنــان، ). 2016.( اليو�ــسBو - ��ن مــشر شــادي للمــد والتمكــ�ن الرقeــd، كت�ــب إ ر ع Someonر و مــشر
ــــــ. ـــــــاح /ــــ ـــــــوم، متـــ ـــــــل يـــ ــــــــا�. $ـــ ـــــــائل التواصــــــــــل ¢جتمــ ــــــتخدام وســـ ــــــــو إلســــ  : يتر�ــ

 https://projectsomeone.ca 

ا -  :ملوسوعة السياسية، متاح /. مف�وم املواطنة، ا). 2021.(ر أو�وجيھ، نو

https://political-encyclopedia.org/dictionary 
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ن - ة، وآخــر و جرانــد، ســا ات /ــ. العــصر الرقeــd، مؤســـسة ). 2017.(ر رالــتعلم الرقeــd ـ ال �بيــة وامل�ــا
   :/. متاح . راند، اململكة املتحدة 

https://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/CF369.html    

   متاح /.). 2014.(ر دستو مصر-

:https://www.constituteproject.org/constitution/Egypt_2014.pdf?lang=ar 

، عب�ــــ� عبـــد ا�¯ــــالق، فرحـــان صــــابرnن �ـــا�ي- رغــــرس املواطنـــة الرقميــــة لتعزnـــز تطــــو ).2021.(ن ذنـــو ّ ّ

ق�عليeــd مــستدام $ليــة ا��قــو 
ّ اق ثقافيــة، مجلــة $ليــة )ًنموذجــا( جامعــة املوصــل –ّ ر، أو

 ز، السنة الثالثة ، العدد السادس عشر�داب والعلوم ��سانية

d|1 وال �بـو تطبيقـات باسـتخدام برنـامج  .(2016.( حسن، عـزت عبدا��ميـد-  SPSSي¢حـصاء النفـ
 .دار الفكر العرÚي: القا�رة. 18

ـــاء عيــــد- ،عب�� ع]ــــ7، ا��رÚــــي، �نـ ات املواطنــــة الرقميــــة لــــدى طالبــــات ). 2021.(ي ســــار رمــــستو م�ــــا ى
ة، ا§لـة العر�يـة لل �بيـة النوعيـة، ومعلمات املرحلت�ن املتوس رطة والثانوnة باملدينة املنـو

 .388 -339:ا§لد ا�¯امس، العدد التاسع عشر، ص ص 

-�  -أEعــاد املواطنــة الرقميـــة بمنــاãä ال �بيــة الوطنيـــة باملرحلــة الثانوnـــة). 2016.(ي ســالم، باســم صــ̈ـ
ـــة ال �بيــــة، جام اســــة تقوnميــــة، مجلــــة العلــــوم ال �بوnــــة، $ليـ عــــة جنــــوب الــــوادي، العــــدد رد

ن، ص ص  ن، ا§لد التاسع والشر والتاسع والعشر  .183 -135: و

ة، �نــــاء حــــسن- ردو معلeــــd املرحلــــة الثانوnــــة بمحافظــــات غــــزة /ــــ. �عزnــــز املواطنــــة ). 2017.(ر شــــقو
سـالة ماجـست�� غ�ـ�  رالرقمية ملواج�ة ظا�رة التلوث الثقا/. لدى الطلبـة وسـبل تفعيلـھ، 

ة، $لية ال  . �بية، ا�§امعة ¢سالمية Eغزةرمpشو

ىمــــستو و�ــــ. طلبـــة $ليــــة ال �بيــــة بجامعــــة ). 2019.( شـــ�دة، الــــسيد ع]ــــ.، أحمــــد، إيمـــان الــــ�Çات-
اســات تر�وnـة ونفــسية، مجلــة $ليــة ال �بيــة، جامعــة  nق بأEعــاد املواطنــة الرقميــة، د رالزقـا ز

nق، العدد    . 37 -1: ا�§زء الثا�ي، ص ص ) 105(زالزقا

ردو ا�§امعــة /ـ. تحقيــق أEعــاد املواطنـة الرقميــة لــدى طال_^ـا /ــ. ضــوء ). 2019.(ي فكــر صـادق، دمحم-
اســــة تحليليــــة(التحــــديات املعاصــــرة  ) 130(، مجلــــة $ليــــة ال �بيــــة، جامعــــة ب�^ــــا، العــــدد)رد

 .91 -57: ، ص ص)3(ا�§زء

قــاي- /ــ. املنــاãä ال �بيــة ع]ــ7 املواطنــة الرقميــة وتطبيقا¾^ــا ). 2018.( و صــÛيحة، بوخــدو�ي، مونيــة، ز
اسية، مجلة السراج /. ال �بية وقضايا ا§تمع، العدد الثامن، ص ص   .127 -115: رالد

/ـــ. كتـــب ال �بيـــة الوطنيـــة واملدنيـــة ). 2017.( طوالبـــة، �ـــادي- اســـة تحليليـــة، –املواطنـــة الرقميـــة  ر د
دنية /. العلوم ال �بوnة، مجلد ،  .308 – 291:  ص ص 30عدد 13را§لة �

ىمـــستو املواطنـــة الرقميــــة لـــدى طالبـــات $ليـــة ال �بيـــة بجامعــــة ). 2020.(بث�نـــة دمحم ســـعيد قر�ـــان، -
اســــات الــــشرعية واللغوnــــة و¢�ــــسانية، العــــدد الثــــان، ص ص . جــــدة  -191: رمــــسالك للد
224. 
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ن ، ابZسام عمر، وآخـر و عبد الراز س ا��لقـة ). 2020.(ق رتفعيـل ال �بيـة ع]ـ7 املواطنـة الرقميـة بمـدا
̈ـــ�ات Eعــــض الــــدو �جنÛيــــة، مجلــــة البحــــث الثانيـــة مــــن  لالتعلــــيم �ساµــــ|d ع]ــــ7 ضــــوء خ

، ص ص 21العلde /. ال �بية، مجلد   .167 – 135: ل، العدد �و

ــــــــدين دمحم - ــــن العابـ nـــــ ـــــاح ،  ــــــستحدثات ). 2018.(ز عبـــــــــد الفتــــ ـــتخدام املــــ ــــر /ـــــــــ. إســــــ �ـــــ ــــــة � زدو جامعـــ ر
وج�ـــة نظـــر أعـــضاء �يئـــة التكنولوجيــة /ـــ. �عزnـــز قـــيم املواطنـــة الرقميـــة لــدى طال_^ـــا مـــن 

Åس، مجلــة العلــوم ال �بوnــة، $ليــة ال �بيـة جامعــة جنــوب الــوادي، العــدد الثالثــو ،  نالتـد ر
 . 195-138: ص ص 

، حنــــان عبــــد العزnــــز - $ليــــة : املواطنــــة الرقميــــة لــــدى طــــالب ا�§امعــــة بمــــصر). 2016.(ى عبــــد القــــو
 جامعـــة عــ�ن شـــمس نموذجــا، مجلـــة البحــث العلeـــd /ــ. ال �–البنــات 

ً
بيـــة، العــدد الـــساEع 

 .440 – 387: عشر، ا§لد ا�¯امس، ص ص 

ـــــدا��ق، $ايــــــد- البحــــــث العلeــــــd مف�ومــــــھ ). 2020.( عبيــــــدات، ذوقــــــان، وعــــــدس، عبــــــدالرحمن، وعبـ
دن، دار الفكر  .روأدواتھ وأساليبھ، �

، أحمـــــد دمحم، فقيçـــــd، ي¶ـــــ. ع]ـــــ7- ـــات ). 2014.(ي عـــــس�� رتـــــصو مق ـــــ�ح إلعـــــداد املعلـــــم وفـــــق �تجا�ــ
ه /ــــ. �عزnـــــز قـــــيم املواطنــــة ونبـــــذ التطــــرف، مجلـــــة العلـــــوم ال �ب ـــدو روnــــة ا��ديثـــــة للقيــــام بــ

nة، جامعة ا§معة، العدد ا�¯امس، ص ص   . 116 – 69: ر¢�سانية و�دا

ـــل ). 1993.( عــــالم، صــــالح الــــدين محمــــود- ـــة /ــــ. تحليــ ام �يـ ام �يــــة والالبا ر�ســــاليب ¢حــــصائية البا ر
 .nة، القا�رة ، دار الفكر العرÚيبيانات البحوث النفسية وال �بو

pnب محمود- الطموحـات والتحـديات، ا§لـة ال �بوnـة، $ليـة : معلم العـصر الرقeـd ). 2019.(ز ع]7، 
، ص ص   .3114 – 3106: نال �بية، جامعة سو�اج، العدد الثامن والستو

ــادة الـــتعلم ¢لك �و�ـــي والتعلـــيم عـــن Eعـــد - نحـــو (لرقميـــة توصـــيات ملتقـــى املواطنـــة ا). 2019.(عمـ
  /https://uqu.edu.sa/App/News : متاح /.. ىجامعة أم القر) مجتمع إلك �و�ي آمن

-d ـــسي��اســـات �جتماعيـــة). 2017.( مجا�ـــد، فـــايزة أحمـــد ا nـــة : راملواطنـــة الرقميـــة ومنـــاãä الد ؤر
ــــؤتمر العلeـــــــd الراEــــــــع عــــــــشر  ـ ــــصر اقتــــــــصاد املعرفــــــــة :مأمولـــــــة، املـــ ـــــ. عـــ ــــوnر التعلــــــــيم /ـــ  تطـــ

 .94 – 73:وتكنولوجيا املستقبل، $لية ال �بية، جامعة الفيوم، ص ص 

ات ). 2021.( دمحم، دمحم ع]ـــ. عبـــد الـــرحيم- nب املـــصغر /ـــ. تنميـــة م�ـــا رفاعليـــة برنـــامج قـــائم ع]ـــ7 التـــد ر
Åس ¢لك �ونيــــة واملواطنــــة الرقميــــة لــــدى الطــــالب املعلمــــ�ن شــــعبة التــــ ســــالة رالتــــد nخ،  را ر

�ر ة، $لية ال �بية، جامعة � اه غ�� مpشو زدكتو ر  .ر

nــة عبــاس، جـاد الــرب، �ــشام فت¶ـ.- ¢حــصاء ¢ســتدال8. ). 2017.(ز مـراد، صــالح أحمــد، �ـادي، فو
 .السلوكية، القا�رة، دار الكتاب ا��ديث /7 العلوم

ـــــ. - �¶ــ ـــــستخدمي شـــــــب). 2018.(ر م�ـــــــدي، حـــــــسن  ـــــة الرقميـــــــة لـــــــدى مــ ــــل الـــــــو�. باملواطنــ Bات التواصـــ
ة التعلــيم، مجلــد  ، )6(ر�جتمــا�. وعالقتــھ بــبعض املتغ�ــ�ات، ا§لــة الدوليــة ألنظمــة إدا

 .25 – 11، ص ص )1(عدد 
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