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التصميم )املواطنة الرقمية  بعاد قيمأل الفلسطينينيوعي وممارسة الطلبة اجلامعيني 
 (املختلط

الغرض من الدراسة التحقيق يف أفكار وممارسات طلبة اجلامعات الفلسطينية املتعلقة ابملواطنة الرقمية استخدم التصميم 
طالبا من إحدى ( 235)عت البياانت الكمية من عينة قصدية قوامها ، ويف البداية مج(كمي ونوعي)املختلط 

. فقرة موزعا على ست جماالت( 38)اجلامعات الفلسطينية اخلاصة، استخدم استبيان ذي تدريج مخاسي يتكون من 
العمق من خالل مبزيد من  وبعد حتليل البياانت الكمية بوساطة االختبارات اإلحصائية املناسبة، مت مجع البياانت النوعية

 .طالبا( 13)املقابلة شبه املنظمة مع 
أجريت املرحلة النوعية الثانية لفهم األسباب الكامنة اليت تؤثر يف أفكار وممارسات الطلبة املتعلقة ابملواطنة الرقمية بصورة 

اد قيم املواطنة الرقمية أن الدرجة الكلية لوعي وممارسة الطلبة ألبعوقد أظهر نتائج املرحلة األوىل الكمية أن . أفضل
ومن  (.0644)، وهو أدىن من القيمة احملكية ابحنراف معياري مقداره (2.43)ضعيف حيث بلغ املتوسط احلسايب 

واحنراف معياري مقداره ( 3.24) البعد األخالقي قد جاء يف املرتبة األوىل حيث بلغحيث األبعاد جاء 
يفضلون ممارسة األنشطة السياسية  إليها الدراسة أن الطلبة الومن النتائج اهلامة اليت توصلت (. 019054).
ويف مرحلة املتابعة االستكشافية استخدم حتليل احملتوى لتحليل البياانت من خالل االعتماد على نتائج   .اإلنرتنت عرب

 اإلنرتنت الطلبة ال يفضلون املشاركة يف األنشطة السياسية عرب كشفت النتائج النوعية أن. املرحلة الكمية
شعورهم بعدم االرتياح، واخلوف على مستقبلهم، والفوضى السياسية، والضغوطات اجملتمعية، وأشار الطلبة أهنم  بسب

 يفضلون ممارسة األنشطة الثقافية واالجتماعية
 .، التكنلوجيااملواطنة الرقمية، طلبة اجلامعات التصميم املختلط :الكلمات املفتاحية

 :مقدمة
إىل العامل الرقمي والتفاعل معه والتأثر فيه مسة ابرزة من مسات احلياة، وهذا ما سهله التقدم السريع يف  أصبح الولوج

وسائل االتصال والتواصل، الذي رسم خطوطا فضائية غري مرئية، مما جعل التفاعل مع العامل اخلارجي أمرا طبيعيا 
 .باشر إىل التفاعل املباشر يف جماالت احلياة كافةواعتياداي وسهال، ونقل حالة التفاعل من التفاعل غري امل



 

Global Proceedings Repository 

American Research Foundation 

ISSN 2476-017X 

 

Available online at http://proceedings.sriweb.org 

 

 

http://arab.kmshare.net/ 

 

0323 

 

ونظرا ألن الطلبة ينخرطون يف العامل الرقمي بشكل متزايد ويف سن مبكر ويسعون لتطوير عالقاهتم االجتماعية خارج 
عاملهم احلقيقي والتفاعل مع اجملتمعات االفرتاضية وتوسيع آفاقهم من خالل توظيف وسائل التواصل االجتماعي 

فهناك اهتمام وبدرجة عالية من أجل  الذ. االجتماعي لابلرأمسا Putnam (2004) ما وصفه اهذ تعددة،امل
إذ ميكن أن يكون الطلبة مواطنني رقميني، لكنهم ال  ،محايتهم وسالمتهم مما قد يفرزه االستخدام غري السليم من خماطر

 (.Young,2014)يدركون عواقب تصرفاهتم عرب اإلنرتنت 

قد يرتتب عليه  اإلنرتنت فانهيف حال عدم غياب الوعي حيال توظيف وسائل التواصل االجتماعي وشبكات  حيث إنه
الذي يظهر يف ( Cyber bullying)الكثري من األضرار واليت يقف يف مقدمتها البلطجة أو التنمر اإللكرتوين 

 رجة، أو معادية عن شخ  آخرالتحرش، ونقل معلومات كاذبة، احمل: شكل سلوكيات ذات أبعاد سلبية، مثل

(Clarke-Pearson,2011&O’Keeffe) .،العنف أو أفكار  وهذا ما قد يرتتب عليه إىل وقوع احنطاطات
 .(Epiphaniou& Al-Khateeb،2016)حىت االنتحار  أو

خدامها بشكل وهذا يشري أنه قد ينتج من التقنية الرقمية سلوكيات تثابني يف اإلجيابية والسلبية، ففي حال كان است
أمثل، فإن توظيفها يكون إجيابيا، وتكون سلبية إذا اقرتن توظيفها حبالة من التمرد على القواعد القانونية والضوابط 

حيدث  ، لكن يلحظ أن هذا االلتزام الملواطنون هبا يف شؤون احلياة كافةاألخالقية اليت ننظم حياة اجملتمع، واليت يلتزم ا
وهذا ما   .التكنلوجيا، مما أدى إىل انتشار ظواهر سلبية أثناء استخدام التطبيقات التكنولوجية عغالبا أثناء التفاعل م

 .(Ribble and Bailey,2005,8) بينه 

ومع هذا االستخدام الواسع للتقنيات واألدوات الرقمية، وسيطرت العامل االفرتاضي، وما ينجم من هذا التفاعل من 
دود، أو تكون سلبية مبا حتمله من مضار وخماطر من خالل االستخدام السليب مظاهر قد تكون موجهة وذات مر 

للتقنيات الرقمية، فأصبحت املواطنة الرقمية املوجه واملرشد لألفراد أثناء تعاملهم وتفاعلهم مع التقنيات الرقمية، حيث 
 .(02،7،02املالح ) توضح هلم حقوقهم وواجباهتم اليت جيب أن يلتزموا هبا

ضبط استخدام التطبيقات الرقمية ،ومن أجل االستخدام اآلمن والتفاعل اإلجيايب معها ،ومع الشبكات وهبدف 
مستخدمي اإلنرتنت من املخاطر، وااللتزام أبخالقيات التفاعل اإلجيايب، ولتوفري بيئة آمنة  واإلنرتنت ومحايةالعنكبوتية 

( Nests)لى تطوير املعايري الوطنية للتكنولوجيا التعليم ع( ISTE)عملت اجلمعية الدولية للتكنولوجيا يف التعليم 
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للطلبة واملعلمني واإلداريني ،وهبذه املعايري تكون اجلمعية قد وفرت هيكال الستخدام التكنولوجيا بطريقة مسؤولة 
ال معايري بتحديث املعايري الوطنية للتكنولوجيا للطلبة ،حيث مت استبد( 0227)وكخطوة أخرى قامت اجلمعية يف عام .

القضااي االجتماعية واألخالقية والبشرية ابملعايري اجلديدة للمواطنة الرقمية، من أجل احتواء أفكار األخالقيات  يف إطار  
 (.02،2،22ريبل،)تعليمي 

صل من توظيفها وتعليمها للطلبة ألن سوء استخدام اإلنرتنت وسائل التوا الرقمية البدفهذه املعايري اجلديدة للمواطنة 
 (  (2011االجتماعي وشبكات اإلنرتنت قد يفرز الكثري من االنعكاسات السلبية، حيث كشفت  دراسة  

Lenhart et al من الطلبة املراهقني الذين يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي قد قابلوا أشخاصا ( ٪62)أن
اإلنرتنت ملدة ثالث ساعات يف األسبوع  سلبيني ،واستخدموا مواقع سلبية ،كما بينت نتائج الدراسات أن استخدام
 ,Gable & Gros( 2002) يودي إىل القلق والوحدة والعزلة االجتماعية ،وهذا ما أكدته نتائج دراسة

Juvonen  طالًبا من طلبة الصف السابع يف إحدى املدارس العامة يف والية كاليفورنيا 22،اليت أجريت حول. 

يف سبع دول أوروبية بني أن ما   Livingstone& Mascheroni ( 2015) كما بني املسح الذي قام فيه
قد واجهوا واحدا أو أكثر من 2022يقارب نصف مستخدمي اإلنرتنت الذين مشلهم املسح والذين يبلغ عددهم 

 .املخاطر العشرة اليت طرحها الباحثون، واليت أتيت يف مقدمتها إساءة استخدام البياانت الشخصية

تؤكد أن الطلبة ميكن إن يكونوا رقميني، لكنهم ال يفهمون نتائج تصرفاهتم عرب اإلنرتنت، لذا ال بد أن فهذه الدراسات 
،أي اآلاثر اليت Digital footprints))يكون تفاعلهم فاعال وإجيابيا ، وهذا ما مبكن أن ترتكه بصماهتم الرقمية 

رسالة أو صورة يتم ختزينها واسرتداها عرب اإلنرتنت، تعترب يرتكوهنا عن أنفسهم واملعلومات اليت يشاركوهنا، حيت إن كل 
 بصمة رقمية، لذا ال بد أن يكون الطلبة واقعيني ومدركني لطبيعة اإلنرتنت حىت يستطيعوا ترك بصمة رقمية

ect,2015)& Wang.) 

لبة سيكونون مواطنني نشيطني فهذه البصمة الرقمية اإلجيابية تعين التفاعل اإلجيايب مع اإلنرتنت، يف حال ما مت فإن الط
مواطنني متساويني يف احلقوق ويكونون ( Jones &Mitchel,l2016)، هبويتهم الذاتية والتوسع يف اجملتمع الرقمي
مما يعين إىل أن العامل الرقمي قد أفرز الكثري من  (Atif&Chou,2018)والواجبات يف العامل الرقمي الدميقراطي 

م، حيث ظهر جمتمعا آخرا يتجاوز حدود اجملتمع احلقيقي، مما فرض إعادة النظر يف املدى الوقائع واحلقائق واملفاهي
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فهناك جهود تبذل ملراجعة، وإعادة تعريف املفاهيم املناسبة . املفاهيمي للمواطنة الذي يركز على احلقوق والواجبات
راجعة واجلهود فقد ظهر مفهوم فنتيجة هذه امل (Bennet&Rank2009)للمواطنة اليت تتالءم مع عصر اإلنرتنت 

فاملواطنة الرقمية من حيث االستخدام والتعريف ختتلف من جمتمع آلخر، فهناك من يستخدم املواطنة . املواطنة الرقمية
عرب اإلنرتنت واملواطنة الشبكية، أما من حيث التعريف، فانه خيتلف استنادا على ما يتم الرتكيز عليه، فهناك من يرى 

 Ribble and لرقمية من خالل البعد األخالقي الذي يركز على السلوك املناسب واملسؤول يف الفضاء، أما املواطنة ا
Bailey (2017)  فقد عرفا املواطنة الرقمية أبهنا قواعد السلوك املالئم واملسؤول فيما يتعلق ابستخدام التكنولوجيا يف

جتماعيا من املمارسات وقواعد السلوك الذي يسهل التنمية أبهنا تنظيم مبين ا (2016) فقد عرفها Gazi حني عرفها
 .الفردية وحيمي القيم االجتماعية يف اجملتمع الرقمي

فعلى الرغم من تعدد تعاريف املواطنة الرقمية، إال أن نتائج الدراسات اليت تناولت مفهوم املواطنة الرقمية تشرتك ابن 
رة على التعاون والتواصل مع اآلخرين، اليت ترتبط ارتباطًا مباشرًا ابلكفاءة الكفاءة الرئيسية للمواطنة الرقمية، هي القد

 ..(Livingstone & Helsper 2010)الذاتية لإلنرتنت ومعرفة املعلومات 

ومن تعاريف للمواطنة الرقمية، ما ميكن االستدالل عليه من مكوانت املواطنة الرقمية، فقدركزت اجلمعية الدولية لتعليم 
على مخسة معايري  International Society for Technology Educationا( 02،2)وجي التكنول

املمارسة -0أن يفهم الطلبة اإلنسان والثقافة والقضااي االجتماعية املرتبطة ابلتكنولوجيا  -،:هي: للمواطنة الرقمية
ت والتكنولوجيا إظهار موقف إجيايب جتاه االستخدام اآلمن والقانوين واملسؤول للمعلوما -2القانونية والسلوك األخالقي

إظهار  -0.إظهار الشخصية املسؤولية للتعلم املستمر -4. استخدام التكنولوجيا اليت تدعم التعاون والتعلم واإلنتاج
 .قيادة املواطنة الرقمية

 املعايري: آداب السلوك -،: تسع مواطن للمعلومات الرقمية، هي Ribble & Bailey(2004)وقد حدد 
التعليم لتكنولوجي ومتكني التكنولوجيا  -2.التبادل اإللكرتوين للمعلومات:االتصاالت -0.اإللكرتونية للسلوك

البيع والشراء : التجارة -0.الصول الكامل للمشاركة اإللكرتونية يف اجملتمع: التجارة -4واستخدام التكنولوجيا 
حرايت ا جلميع يف العامل رقمي : احلقوق -7إلجراءات واألفعال املسؤولية اإللكرتونية عن ا: املسؤولية -2اإللكرتوين

 .للحماية وضمان السالمة اإللكرتونيةالوقاية :األمن  -9.السالمة اجلسدية يف عامل التكنلوجيا الرقمية: السالمة -6
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القدرة : مل اإلدراكي، مثليلحظ من التعاريف السابقة للمواطنة الرقمية وجماالهتا وأبعادها أهنا تضمن أمورا حمورية، كالعا
كرامة اإلنسان، والتسامح، واملسؤولية، : على االتصال، واختاذ قرار عقالين، والتفكري النقدي، والعامل العاطفي، مثل

، وكذلك فإنه ميكن االستدالل من املضامني السابقة أن مفهوم  (Wang & Xing) 2018 السلوكي والعامل
علم النفس، والتعليم، والتكنلوجيا، واألمن : من حقول معرفية متعددة، مثلاملواطنة الرقمية يشمل مصطلحات 

(Kara,201.) 

إن النقاش واجلدل  السابق حول مفهوم املواطنة الرقمية ومضامينها  وأبعادها، أمر يف غاية األمهية ،وذلك لضمان 
وهذا االلتزام .خدام اإلنرتنت والتطبيقات الرقمية حقوق الفرد ،ومراعاة األمور األخالقية والقانونية وااللتزام هبا أاين است

العريب التكنولوجيا سقطت من فوق، ومل يتم استخدام أدلتها وتوعيتها املناسبة أضحى أمرا ضروراي ،وذلك ألنه يف العامل 
طأ، وهنا لكل مواطن يستخدمها، وإمنا ر توفر سعر هذه الوسائل يتم اقتنائها، ويكون املستخدم عرضة، للوقوع يف اخل

يكون اخلطأ غري مقصود ويتطور إىل خطا مقصود منظم، ولذلك جيب أن يتم استخدام اإلمكانيات بشكلها الصحيح 
بينت أن نسبة اآلاثر السلبية الستخدام اإلنرتنت من قبل ( ،،02)كما أن دراسة قنيطة  (.02،2دويكات، (واملنظم

اجلرائم اإللكرتونية  معّدالتفهذا الواقع الذي يلحظ فيهارتفاع  ..)% 2).طلبة اجلامعة اإلسالمية  يف فلسطني كانت 
الوقائع )يف فلسطني وسط غياب قانون رادع، دفع املشرع الفلسطيين إلقرار قانون اجلرائم اإللكرتونية 

هذا القانون قد جاء نتيجة انتشار اجلرائم االكرتونية اليت أثرت على النسيج االجتماعي ( 02،7الفلسطينية،
موسى )فلسطيين، وكذلك شيوع جرائم االبتزاز والتشهري واجلرائم األخالقية والتحرش والسطو على صفحات اآلخرين ال
،02،6.) 

واستجابة هلذا السياق الذي يؤكد أنه هناك الكثري من التحدايت واالنعكاسات السلبية للشبكات العنكبوتية ما زالت 
راسة للتعرف إىل كيفية استخدام طلبة اجلامعات الفلسطينية لشبكات فجاءت هذه الد. ابرزة يف الواقع الفلسطيين

 .اإلنرتنت وتفاعلهما معها ووعيهم لقيم املواطنة الرقمية

 :مشكلة الدراسة
يلحظ أن هناك نق  واضح يف األحباث اليت حتدد املواطنة الرقمية، على الرغم االنتشار الواسع لإلنرتنت، واتساع 

وظهور اجملتمعات السيربانية، واالخنراط املتزايد يف الفضاء اإللكرتوين الذي ينطوي على املعرفة  املساحات التكنولوجية،
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، ةتفاعل الطلبذا فإن هذا النق  يستوجب البحث يف كيفية ل . Chou (2018&Atif). السلوكيةوالكفاءات 
لون مع شبكات اإلنرتنت ووسائل التواصل وذلك ألهنم ينخرطون بشكل متزايد يف التكنلوجيا والتعلم اإللكرتوين، ويتفاع

وكيات وهذا التفاعل مع الثورة الرقمية قد أفرز الكثري من السل .(Martin،&act 2018) االجتماعي بشكل يومي
كما يلحظ أن الدراسات العربية مل تبحث (. 02،2الدهشان،)من بينها اجلرائم اإللكرتونية واملمارسات الغريبة، واليت 

 الفلسطينينيوع على الرغم من أمهيته لذا فإن هذه الدراسة جاءت للبحث يف درجة فهم الطلبة اجلامعيني يف هذا املوض
 :لقيم املواطنة الرقمية، حيث ميكن التعبري عن مشكلة الدراسة يف األسئلة اآلتية

 ما درجة وعي وممارسة الطلبة اجلامعيني ألبعاد املواطنة الرقمية؟.،
 الختالف اجلنس؟ وممارسة الطلبة اجلامعيني ألبعاد املواطنة الرقمية تعزى هل هناك فروق يف وعي.0
لغة عربية )الختالف التخص   هل هناك فروق يف وعي الطلبة اجلامعيني وممارستهم ألبعاد املواطنة الرقمية تعزى.2

 ؟(وإعالم، وحاسوب
عدد ساعات استخدام  تعزى الختالفالرقمية  هل هناك فروق يف وعي الطلبة اجلامعيني وممارستهم ألبعاد املواطنة .4

 اإلنرتنت؟

 :أمهية الدراسة
إن الدراسة احلالية تتناول موضوعا ذات أمهية يتمثل يف فهم الطلبة وممارستهم ملضامني وأبعاد قيم املواطنة الرقمية، اليت 

ظيفا سليما، وابلتايل فان أمهية تعترب األساس الرئيس لتوظيف اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتماعي والتكنولوجيا تو 
 :الدراسة احلالية تنبع من األمور اآلتية

 . هناك نق  حاد يف الدراسات اليت تناولت موضوع املواطنة الرقمية حبثا وحتليال .،
 .عرض النتائج والتوصيات ميكن أن تفيد املهتمني مبوضوع الرتبية التكنولوجية والتعليم اإللكرتوين .0
 . ططي املنهاج اجلامعي واملدرسي إلعادة النظر يف مناهج التعليم التكنلوجيعرض املقياس يساعد خم .2
 ميكن هلذا البحث أن يكون مؤسسا ومنطلقا لدراسة املواطنة الرقمية أببعادها وجماالهتا كافة .4
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 : أهداف الدراسة
 : تسعى هذه الدراسة لدراسة لتحيق األهداف اآلتية

 . ني وممارستهم ألبعاد قيم املواطنةتطوير مقياس لقياس فهم الطلبة اجلامع .،

 التعرف إىل درجة وعي وفهم الطلبة اجلامعيني الفلسطينيني لقيم املواطنة الرقمية  .0

 التعرف إىل العوامل املؤثرة يف وعي وممارسة الطلبة اجلامعيني ألبعاد املواطنة الرقمي. 2

 .قميةاملسامهة يف نشر املفاهيم املختلفة املتعلقة ابملواطنة الر . 4

 :حدود الدراسة
 :إن نتائج هذه الدراسة مرتبط ابحلدود اآلتية

 طلبة اجلامعات : احلد البشري .،
 .اجلامعات يف فلسطني: احلد املكاين .0
 02،6/02،9: احلد الزماين .2

 :مصطلحات الدراسة
نس أو العرف أو شكل من أشكال اهلوية االجتماعية اليت يشرتك هبا األفراد بصرف النظر عن اجل: املواطنة الرقمية 

الضوابط والقيم واألفكار واملبادئ اليت تعد املوجه  وتعترب جمموعة من. الدين، وتتضمن جمموعة من احلقوق والواجبات
 Wang and Xing، 2018) ).لالستخدام األمثل للتقنيات 

ممثلة ابحلقوق والواجبات ا ليت جيب  وتعّرف إجرائيا أبهنا ممارسة قيم املواطنة اإلجيابية عرب التفاعل مع الشبكة العنكبوتية
على  عينة الدراسةااللتزام هبا وتقاس درجة الوعي هبا يف الدراسة احلالية ةمن خالل التقديرات اليت حيصل عليها أفراد 

عي البعد األخالقي والبعد الفين والبعد السياسي والبعد النقدي وبعد الو  :مقياس األبعاد الستة ملفهوم املواطنة الرقمية
 .وبعد دور شبكات اإلنرتنتالعاملي، 
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 :الدراسات السابقة
 : لقد مت االعتماد على عدد من الدراسات من أجل فهم وتوضيح مشكلة الدراسة وفيما أييت تلخيصا هلذه الدراسات

 دراسة هدفت التعرف إىل العوامل  املؤثرة يف املشاركة يف عامل اإلنرتنت من Al-Zahrani(  2015) فقد أجرى
 .عبد العزيز امللك جامعة وطالبة من طالبا 174على  استبانة طُّبقت تصميم ومت .واجلامعات الكليات طلبة نظر وجهة
اإلنرتنت،  يف جمتمع املشاركة حيث من جيدا مستوى الطلبة ميتلكون الدراسة أن إليها توصلت اليت النتائج أهم ومن
معدل  وملتغري اليومي، االستخدام لصاحل وجاءت دام التكنولوجيا،استخ معدل ملتغري إحصائية داللة ذات فروق ووجود
 .تدريبية ت على دورا حصلوا الذين الطلبة لصاحل وجاءت التكنولوجيا استخدام

 .الشباب بني الرقمية فقد هدفت إىل تعريف وقياس املواطنة Jones & Mitchell(( 2015أما دراسة 
 يف الوالايت املدارس طلبة طالبا من 979 ))من  تكونت عينة من انتالبيا جلمع االستبانةالدراسة واستخدمت 
الوسائل التكنلوجية وارتفاع درجة املشاركة  استخدام أثناء يف االحرتام الرقمي درجة ارتفاع الدراسة وتوصلت. املتحدة
 .واخنفاض درجة تعرض الطلبة املشاركني يف اجملتمع الرقمي لألاثر السلبية. ةاإللكرتوني

طالًبا يف املدارس املتوسطة  يف الوالايت األمريكية  092استطالعا آلراء   Kim& Choi (2018)د أجرى فق
٪ 7،حول بصماهتم الرقمية  وخماوفهم  من استخدام  وسائل  التواصل  االجتماعي حيث  بينت  نتائج املسح  أن 

٪ قبلوا طلبات صداقة من أشخاص ال 42و  بدأوا يف استخدام وسائل التواصل االجتماعي يف سن التاسعة أو أقل،
٪ منهم  أنه مل يراقبهم آابؤهم أثناء  استخدامهم  وسائل  التواصل االجتماعي وقد أفاد طلبة  42يعرفوهنم ، وأفاد 

املدارس أن معظم استخدامهم لوسائل الوسائل  االجتماعي كان هبدف التواصل  مع األصدقاء، ومشاركة الصور ، 
على نسيه Instagramأما من حيث شيوع وسائل التواصل استخداما، فقد حصل  . له اآلخرونومعرفة ما يفع

حصل على نسيه  YouTube ،وكذلك %  00على نسيه  Snap Chat، يف حني حصل % 07
كما اظهر نتائج االستطالع  أن  الطلبة  لديهم خماوف بسبب استخدام  وسائل التواصل  االجتماعي بسب %.00

وإيذاء  مشاعرهم ،وانعدام اخلصوصية ، والصور غري الالئقة  والبلطجة ،واملالحقة  والتعرض لالخرتاقالالئق النشر غري 
اآلابء  واملعلمني  واملشرفني  قيم املواطنة الرقمية   اإللكرتوين وضرورةوقد أوصت الدراسة بضرورة  تعليم األمن .السلبية 

 .يفية  االستخدام  الصحيح  لوسائل  التواصل  االجتماعي،ليتمكنوا من توجيه  الطلبة  وإرشادهم  لك
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فقد هدفت إىل التعرف بوضوح على مقياس املواطنة  الرقمية للمراهقني  Martin &ect (2018 ) أما دراسة
الذي  يتضمن   S.A.F.Eولتحقيق أهداف  الدراسة  مت بناء  مقياس  للمواطنة الرقمية  متكون  من مخسة  أبعاد .

،والطالقة  لألدوات  (الثقافية/ نشاط معقول و املشاركة االجتماعية )الذاتية يف البيئة الرقمية والنشاط يف اإلنرتنت اهلوية 
، ( EFA)الرقمية ،وأخالقيات البيئة  الرقمية اليت  مت استخالصها  من خالل  حتليل العوامل من خالل اختبار 

معلما قبل اخلدمة وأثناء   022من خالل حتليل استجابة  (CFA)والتأكد  من صحة  النموذج من خالل حتليل 
وقد أوصت الدراسة أبن تعليم املواطنة الرقمية جيب أال تقتصر على التعليم فقط، بل جيب تضمني معايري . اخلدمة

 .املواطنة الرقمية يف كافة اجلهود الساعية إىل تطوير املواطنة الرقمية بطريقة متوازنة

استقصاء أفكار وممارسات الطلبة اجلامعيني فيما يتعلق ابملواطنة الرقمية،   Kara(2018) دراسة يف حني هدفت
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم املنهجني الكمي والنوعي، حيت مت بناء استبيان ذات مقياس مخاسي تتضمن 

ملهارات التقنية والتفاعل عرب املنظور النقدي، والنشاط السياسي، وتتبع اخلدمات احلكومية، وا: مخس جماالت، هي
طالبا من إحدى اجلامعات الرتكية أن  420وقد ظهرت نتائج حتليل البيان الطلبة يفضلون مت مجعها من . اإلنرتنت

الطلبة ال يفضلون املشاركة يف األنشطة السياسية عرب اإلنرتنت، يف حني حصل التفكري النقدي، واملهارات التقنية، 
كما أظهرت النتائج أيًضا أن الطلبة يفضلون األنشطة التعاونية . العاملي على نسب مرتفعة/ لي والتواصل، والوعي احمل

ابإلضافة إىل ذلك، طلبة اجلامعتني يتابعون اخلدمات احلكومية بشكل منتظم يشاركون . خالل استخدام اإلنرتنت
وجهات نظر أكثر انتقادا ولديهم وعي كما يظهر هؤالء الطالب . بشكل أكرب يف األنشطة السياسية عرب اإلنرتنت

وأظهرت النتائج أن طلبة . عاملي أكثر من الطالب الذين ال يتابعون خدمات احلكومة اإللكرتونية ابنتظام/ حملي 
 .اجلامعات الذكور يفضلون املشاركة يف األنشطة السياسية عرب اإلنرتنت أكثر من اإلانث

النوعية الثانية لفهم األسباب الكامنة وراء أفكار وممارسات الطالب اجلامعيني  وبعد مجع البياانت الكمية أجريت املرحلة
طالب   يدرسون يف نفس اجلامعة من خالل  2،، حيث أظهرت البياانت اليت مجعها من .فيما يتعلق ابملواطنة الرقمية

سية عرب اإلنرتنت بسبب املقابالت شبه منظمة، فقد أشار الطلبة أهنم ال يفضلون االخنراط يف األنشطة السيا
يف حني أهنم . االضطراابت العاطفية والضغط من اجملتمع واخلوف من التأثري على حياهتم املستقبلية بطريقة سلبية

 .يدعمون التوقيع على االلتماسات واإلجراءات االجتماعية
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 ية والتجريبية للرؤىفقد هدفت دراستهما الوقوف إىل أهم املسامهات البحثية النظر  Chou(2018) &Atif أما
الدراسة أنه مازال هناك تباينات، على الرغم  الدولية للمؤلفني اليت تناولت مفاهيم املواطنة الرقمية املعاصرة، حيث بينت

فالفجوة الرقمية حتدد درجة املواطنة الرقمية، اليت يتم رسم . من الضغوطات االقتصادية الواسعة، والوعود الواسعة لتحقيها
املواطنة الرقمية حيتاج إىل املزيد من  تتطوير كفاءاوتؤكد الدراسة أن . تعليمية موحدة للحد من هذه الفجوةسياسيات 

. األساليب التعليمية املبتكرة، واألساليب الرتبوية، واملمارسات الروتينية اليت تعزز املعرفة الرقمية وتضيق الفجوة الرقمية
األخالقيات، وحمو األمية : طنة الرقمية يف األحباث اليت مراجعتها متحورت يفوقد توصلت الدراسة إىل أن مفاهيم املوا

أن هذا  ويرى الباحث. الرقمية واملشاركة، يف سياقات خمتلفة لتطوير الفرص ملشاركة أوسع يف اإلجراءات االجتماعية
يف قطاعات التعليم واألعمال  مع تغلغل التكنولوجيا. التصنيف يعنّي مرجًعا للمشاركة اجلادة واملدنية يف اجملتمع

ابإلضافة إىل . واجملتمعات املدنية، تطور معرفة القراءة والكتابة الرقمية املهارات املطلوبة للتنقل عرب مسارات املعلومات
 .ذلك، حيتاج املواطنون إىل تطوير املوقف األخالقي لتعزيز املشاركة املسؤولة عرب اإلنرتنت يف اجملتمع وأجندة احلكومة

 قولتحقي. إليهادراسة هدفت إىل توضيح مفهوم املواطنة الرقمية ودرجة احلاجة ( 2014)وقد أجرت املسلماين     
أهداف الدراسة مت تطوير استبانة للكشف عن اجتاهات طالب وطالبات مرحلة التعليم الثانوي يف مصر حنو استخدام 

بني النتائج اليت توصلت إليها الدراسة عن عدم إملام  نوم, طالبا( 300)مت تطبيقها على عينة قوامها ،الرقمية التكنلوجيا
 .ابلتكنولوجياالطلبة مبعايري السلوك السليم املرتبط 

إىل الكشف عن مستوى معرفة معلمي الرقمية منخفضة يف املدينة املنورة يف ( 02،2)حلصري  وقد سعت دراسة ا
ة، ولتحقيق أهداف الدراسة أستخدم املنهج الوصفي التحليلي، واختريت اململكة العربية السعودية أببعاد املواطنة الرقمي

 .وقد توصلت الدراسة بنتائجها أن معرفة املعلمني ألبعاد املواطنة الرقمية منخفض. معلما ومعلمة( 02،)عينة قوامها 

رقمية، وسبل تفعيلها فقد هدفت إىل معرفة تصورات طلبة جامعة القصيم حنو املواطنة ال) 02،7)أما دراسة الصمادي 
ومن بني النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أن تصورات طلبة جامعة القصيم حنو املواطنة . يف املؤسسات التعليمية

كما أوصت الدراسة بضرورة إجراء . الرقمية، جاءت بدرجة متوسطة، وال توجد فروق دالة إحصائيًا ألثر متغري اجلنس
 .اطنة الرقمية، وسبل تفعيلهادراسات مكثفة حول موضوع املو 
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 طلبة الرقمية لدى املواطنة مبفهوم درجة الوعيإىل تعرف ( 2018)دراسة السليحات والفلوح والسرحان  وقد هدفت
 تبعاً  متفاوتة أفراد العينة كانت تقديرات إذا فيما وحتديد األردنية، الرتبوية ابجلامعة العلوم كلية يف البكالوريوس مرحلة
 واستخدمت الوصفي، املنهج الدراسة واعتمدت .اإلنرتنتاستخدام  درجة أو مكان السكن أو لعمرا أو للجنس
 اختيارهم مت وطالبة طالب (230)  عينة الدراسة من وأتلفت .راسات السابقة الد إىل ابلرجوع تطويرها استبانة مت
 عدم النتائج ينت ب كما .متوسطة ة الرقميةاملواطن مبفهوم الطلبة وعي درجة أن الدراسة إىل توصلت. عشوائية بطريقة
 أو اإلنرتنت استخدام درجة السكن أو مكان أو للجنس تعزى أفراد العينةتقديرات  إحصائية يف داللة ذات فروق وجود
 .العمر

 :تعقيب على الدراسات السابقة
بوي العريب مل يتناول مسألة املواطنة يلحظ أن الدراسات السابقة يف اللغة اإلجنليزية مجيعها، وهذا يعكس أن األدب الرت 

وابلتايل مت االعتماد على األدب األجنيب يف هذه الدراسة لفهم وتفسري مشكلة الدراسة، ومناقشة . الرقمية حبثا ومناقشة
سيتم  األداة، كما أمهية قيم املواطنة الرقمية، وحتديد مضامينها وأبعادها، وبناء األداة حيث مت الرجوع إىل دراسة، لبناء

 .توظيف هذه الدراسات لتفسري ومناقشة نتائج الدراسة احلالية

 :الطريقة واإلجراءات
 :منهج الدراسة

( اخلربات الشخصية)املرحلة النوعية ( األرقام)هذه الدراسة ستتبع املنهج املتسلسل حيث تتبع املرحلة الكمية 
(Creswell, 2013)، ق فهم البياانت الكمية حيث سيتم استخدام النتائج النوعية يف سيا 

William&ect.(2005).   كما ميكن للبياانت النوعية أيًضا تعزيز وإثراء النتائج(Taylor& 
Trumbull,2005)) واملساعدة يف توليد معرفة جديدة ،(Stange,2006)،  كما يساعد هذا التصميم على

 .(Johnson& Onwuegbuzie,2004)معاجلة األسئلة من خالل هنج أكثر مشولية وإبداعا 

مرحلة كمية متبوعة مبرحلة نوعية، حيث مجعت البياانت الكمية وحللت، ويف : فهذا التصميم يتكون من مرحلتني
املرحلة الثانية مجعت البياانت النوعية اليت ساعدت يف شرح وتوضيح البياانت الكمية اليت مت احلصول عليها يف املرحلة 
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ل املرحلتني أثناء عرض النتائج ومناقشتها حيث أن هذا الفصل ميكن من فهم األوىل، وخالل هذا التصميم مت فص
 .يف أفكار طلبة اجلامعة بشكل أفضلأفضل لألسباب والعوامل اليت تؤثر 

 

 

 :املرحلة الكمية
 :عينة الدراسة

من  طالبا من ختصصي الصحافة واإلعالم وأنظمة احلاسوب (020)تكونت مت اختيار عينة هادفة تكونت من   
إحدى اجلامعات الفلسطينية شاركوا يف هذه الدراسة، وذلك ألن هذا النوع من العينات يقدم معلومات غنية وقيمة 

حيث أجري استطالع لطلبة اجلامعة الذين (  (Statistical solutions,2017حول الظاهرة فيد الدراسة 
 .الدميوغرافية للمشاركني توضح اخلصائ ( 2و0و،)واجلداول رقم . شاركوا طواعية يف الدراسة

 توزيع أفراد العينة وفق متغري التخصص( 1)رقم  جدول

 النسبة املئوية التكرار التخصص
 %43.6 100 لغة عربية وصحافة وإعالم
 %6.4 135 أنظمة حاسوب
 %100 235 اجملموع

 توزيع أفراد العينة وفق متغري عدد ساعات استخدام اإلنرتنت( 2)رقم  جدول

 النسبة املئوية التكرار ات استخدام اإلنرتنتعدد ساع
 31.0 73 ساعات5أقل من  
 34.8 82 ساعات 10-5-
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 34.2 80 ساعات 10أكثر من 
 100.0 235 اجملموع

 

 أفراد العينة وفق متغري اجلندرتوزيع ( 3)رقم  جدول

 النسبة املئوية التكرار اجلندر
 %45.6 100 أنثى

 %54.4 135 ذكر

 %100.0 235 اجملموع

 

 :مجع البياانت الكمية
 ولتحيق. ابلنسبة للمرحلة الكمية مت إجراء مسح، وذلك الن مثل هذا االستقصاء مهم لفهم خصائ  جمتمع الدراسة

 .أغراض هذه املرحلة مت تصميم أداة جلمع البياانت الكمية

 :أداة املسح الكمي
اانت املطلوبة من أفراد عينة الدراسة وذلك ابالعتماد على جلمع البياانت الكمية مت تطوير استبانة هبدف مجع البي

ودراسة    Kara(2018) ودراسة   (Martin&ect  2018 من أمهها دراسة  الرقمية واليتأدبيات املواطنة 
البعد : فقرة، موزعة على ست جماالت، هي( 26)وبعد هذه املراجعة مت بناء استبيان يتضمن (. 2017)الصمادي 
فقرات ( 4) العاملي فقرات والبعد( 2)فين ،والبعد الفقرة ( ،،)، والبعد السياسيفقرات ( 2)تضمن  و  األخالقي
يوضح االستبيان بصورته ( ،)، وامللحق رقم فقرات( 7) ،وبعد دور شبكات اإلنرتنتفقرات ( 4) النقدي والبعد
 .النهائية
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 :صدق األداة
سمة املراد قياسها، مت عرضها على أربعة أكادمييني ومهنيني من ذوي للتأكد من صدق األداة وحتقيها للهدف وقياسها ال

 :الطلب منهم حتكيم األداة من حيث االختصاص ومت
 .سالمة اللغة ووضوحها

 .مناسبة الفقرات وارتباطها ابجملال
 .إضافة أو حذف ما يروونه مناسبا

 .وقد مت األخذ مبالحظاهتم عند بناء األداة يف صورهتا النهائية

 : ق البنائيصد
تطبيقها  لالستبانة، بعداستمدت األداة صدقها البنائي من خالل قياس معامل االرتباط بني كل جمال والدرجة الكلية 

(. 0.84 -0.62)تراوحت معامل االرتباط  األصلية، وقدخارج العينة  طالبا، من( 20)على عينة استطالعية قوامها 
  (α ≤ 0.05) الداللة ستوىومت التأكد من داللتها املعنوية عند م

 :ثبات االستبانة
 يبني ذلك( 4)للتحقق من ثبات االستبانة مت استخدام معادلة كرونباخ ألفا واجلدول رقم 

 ثبات االستبانة ابستخدام معادلة كرونباخ ألفا والثبات الكلي( 4)جدول رقم 

 معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات اجملال
 0.80 ،، السياسي
 0.82 4 النقدي
 0.87 2 األخالقي
 0.84 2 الفين

 0.80 4 الوعي العاملي
 0.80 7 دور شيكات اإلنرتنت
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وأن معامالت كرونباخ ألفا مجيعها فوق ( 0.83)يتضح من اجلدول السابق أن معامل الثبات الكلي لالستبانة 
 . تطبيقها على عينة الدراسة، وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات ُتطمئن إىل(0.80)

 :اإلحصائيةاملعاجلة 
 واستخدمت (SPSS)االجتماعية  للعلوم الرزم اإلحصائي برانمج الكمية ابستخدامالدراسة  بياانت معاجلة متت

 :اآلتية اإلحصائيةاألساليب 
 املعيارية اتافواالحنر  احلسابية املتوسطات .1. 
 عينتني مستقلتني ملعرفة الفروق بني( t-test( )ت) اختبار

 (One-Way ANOVA)حتليل التباين األحادي
 للمقارانت البعدية LSDاختبار 

 :املرحلة النوعية
 :املشاركون يف الدراسة

إن اهلدف من مجع املعلومات النوعية، هو املساعدة يف فهم الظاهرة املراد حبثها، ومن أجل ذلك فإنه مت استخدام 
البا مت اختيارهم بطريقة قصدية، وذلك ألن حتليل النصوص املكتوبة يسمح للباحث ط( 12)املقابلة شبه املنظمة من 

ففي هذه الدراسة مت تسجيل املقابالت ومن مث نسخها، بغرض إعدادها (. (Creswell,2015 ابستخالص املعىن
ى القواسم املشرتكة املشاركني، ومن مث رمزت للعثور عل للتحليل، حيث مت قراءة نصوص املقابالت بتمعن لفهم أتمالت

 .وضعت هذه الفئات يف املوضوعات ذات الصلة ومت إنشاء اتصاالت ذات مغزى على أساس هذه املواضيع. للفئات

ما درجة : النتائج املتعلقة ابلسؤال األول من أسئلة الدراسة، الذي نصه: أوالً : عرض النتائج املرحلة الكمية وتفسريها
لعينة  (ت)ألبعاد املواطنة الرقمية؟ لإلجابة عن هذا السؤال، استخدم اختبار وعي وممارسة الطلبة اجلامعيني 

 (.0)كما هو موضح يف اجلدول رقم   One Sample t-testواحدة
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نتائج اختبار ت لعينة واحدة لفحص الفرق بني متوسط العينة ومتوسط اجملتمع االفرتاضي (: 5)جدول رقم 
  ألبعاد املواطنة الرقميةلدرجة وعي وممارسة الطلبة اجلامعيني

 مستوى الداللة درجات احلرية قيمة ت اجملتمع العينة البعد
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يتبني من اجلدول 
وجود فروق السابق 

ذات داللة 
إحصائية بني 
متوسط عينة 
الدراسة ومتوسط 
اجملتمع االفرتاضي 
لتقديرات الطلبة 
اجلامعيني ألبعاد 
قيم املواطنة الرقمية، 

بعدي ولصاحل 
شبكات اإلنرتنت 
، والبعد األخالقي
إذ بلغ متوسط 
 هذين البعدين

لبعد ( (3.16
شبكات اإلنرتنت، 

، وهي القيمة احملكية ملتوسط اجملتمع (2)للبعد األخالقي، فمتوسط هذين البعدين أعلى من الدرجة ( 3.24)و 
 .االفرتاضي

واحنراف ( 3.24)يلحظ من اجلدول السابق أن البعد األخالقي قد جاء يف املرتبة األوىل مبتوسط حسايب مقداره 
واحنراف معياري ( 3.167)يليه جمال دور شبكات اإلنرتنت مبتوسط حسايب مقداره ،(019054).معياري مقداره

، وأن أدىن األبعاد، هو البعد السياسي حيث حصل على متوسط حسايب دون القيمة احملكية ( 03210)مقداره 
 (.(0135، وابحنراف معياري (1.7021)مقداره 

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

- 13513. 3 135132. 1.7021 السياسي
147.235 

234 *0.000 

 0.000* 234 17.168- 24887. 3 248872. 2.7213 النقدي

 0.000* 234 8.204 30217. 3 302172. 3.1617 دور شبكات اإلنرتنت

- 12387. 3 123872. 1.6064 الوعي العاملي
172.470 

234 *0.000 

 0.000* 234 19.771 19054. 3 190542. 3.2457 األخالقي

 0.000* 234 20.401- 14964. 3 149642. 2.8009 الفين

- 06444. 3 06444. 2.4329 الدرجة الكلية
134.887 

234 *0.000 
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ية لوعي وممارسة الطلبة ألبعاد قيم املواطنة الرقمية ضعيف حيث أن الدرجة الكل( 0)يتضح من النتائج يف اجلدول رقم 
وهذا يعكس غياب  (.0644)وهو أدىن من القيمة احملكية ابحنراف معياري مقداره  ،(2.43)بلغ املتوسط احلسايب 

ل على أن هذه القيم عند استخدام الطلبة لوسائل التواصل االجتماعي والشبكات العنكبوتية، كما أن هذه النتائج تد
اليت أكدت أن معرفة ( 2016) ونتيجة هذه الدراسة تتفق مع نتائج دراسة احلصري. هناك فجوة رقمية  واضحة

 Chou (2018)   دراسة  وكذلك تتفق مع نتيجة. معلمي املدينة املنورة يف السعودية لقيم املواطنة الرقمية منخفض
&Atif تتفق مع نتيجة دراسة  الرقمية كماة للحد من الفجوة اليت أكدت على أمهية تعليم املواطنة الرقمي

 .اليت كشفت أن شبكات اإلنرتنت هلا العديد من اجلوانب السلبية( (2015العشي

( 3.24)كما تظهر النتائج يف اجلدول أعاله أن البعد األخالقي قد جاء يف املرتبة األوىل حيث بلغ املتوسط احلسايب 
 إىل وعي الطلبة وإدراكهم ألمهية القيم األخالقية وهذا يؤكد أن املنظومة القيمية وهذا يشري( 019)ابحنراف معياري 

األخالقية يف هذه املرحلة العمرية تكون مكتملة وانضجة وهذا يتماشى مع منطلقات النظرية البنائية اليت فسرت النمو 
اليت بينت أن الدرجة ( 2018)لسرحان وتناقض نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة السليحات والفلوح وا. األخالقي

ولعل هذا   Kim, & Choi, (2018) الكلية لتقديرات أفراد العينية متوسطة، وكذلك تتناقض مع نتيجة دراسة 
 .املدارس ةآراء طلبالتناقض يعود إىل اختالف طبيعة العينة بني الدراسة احلالية ودراسة اليت استطلعت 

( (3.16(املتصل بدور شبكات اإلنرتنت قد جاء يف املرتبة الثانية مبتوسط حسايب ويظهر اجلدول السابق أن البعد 
وهذه النتيجة تؤكد على أمهية وسائل التواصل  االجتماعي والشبكات العنكبوتية ( 302172.)واحنراف  معياري .

اليت   Kim& Choi (2018)،ودورها احليوي يف حياة الطلبة، وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة  
تتفق مع  اكم. أقلمن عينة الدراسة بدأوا ابستخدام وسائل التواصل االجتماعي يف سن التاسعة أو %  17أكدت أن 
اليت بينت أن الطلبة يفضلون ممارسة األنشطة عرب اإلنرتنت كما أن هذه النتيجة تتفق    Kara (2018)نتيجة دراسة 

أن الطلبة يدركون أمهية الوسائل التكنلوجية يف مجيع جماالت ( 2018)حان مع نتيجة دراسة السليحات والفلوح والسر 
 .احلياة

وهذا املتوسط أدىن من  ،(2.8)ويظهر اجلدول السابق أن البعد الفين جاء يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب مقداره   
ك فجوة رقمية ما زالت قائمة رغم وهذا يعكس أن هنا(. 014)معياري  االفرتاضي وابحنرافالقيمة احملكية للمجتمع 
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يعزى ذلك إىل فقر البيئات التعليمية الفلسطينية من الناحية الفنية  واالتصاالت وقدالتقدم التقين يف جمال املواصالت 
اليت بينت ا أنه  مازال  هناك تباينات يف   Chou&Atif (2018)النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة  هوهذ. والتقنية

 .تكنولوجيا ووجود فجوة رقميةالوصول إىل ال

يلحظ أن نتائجه تبني أن البعد النقدي قد جاء يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب بلغ ( 7)وابلرجوع إىل اجلدول رقم 
وهذا النتيجة تعكس أن الطلبة ال يقومون بنقد ما ينشر عرب وسائل ( 248872.)،واحنراف معياري((2.7213
نظرون إىل األمور بشكل سطحي دون تعمق وحتليل ،ولعل هذا مرتبط بطبيعة األنشطة  أهنم ي االجتماعي بلالتواصل 

إن هذه  االجتماعي حيثتتمحور أبغراض التسلية والرتفيه  والتواصل  العنكبوتية واليتاليت ميارسوهنا عرب الشبكات 
اليت بينت  أن   Kim& Choi (2018)وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة  األنشطة ال تتطلب رؤية نقدية،

وأن معظم استخدام الطلبة لوسائل الوسائل   ٪  من عينة الدراسة قد قبلوا طلبات صداقة من أشخاص ال يعرفوهنم،40
 .االجتماعي كان هبدف التواصل  مع األصدقاء، ومشاركة الصور ، ومعرفة ما يفعله اآلخرون

ء يف املرتبة ما قبل األخرية مبتوسط حسايب مقدراه كما بينت نتائج اجلدول السابق أن البعد السياسي قد جا
وهذا يشري  بشكل واضح أن الطلبة ال ميارسون وال يشرتكون أبنشطة ( .135132.)،واحنراف معياري  (1.7)

( (2010حيث بينت دراسة صقر سياسية عرب الشبكات العنكبوتية ،وهذا مرتبط بطبيعة الثقافة السياسية لدى الطلبة،
السياسية  لدى طلبة اجلامعة مشوهة وغري واضحة املعامل، وهناك حالة من الرتدد واالزدواجية ،وإذا ما أضيف أن الثقافة 

إىل ذلك مالحقة الناشطني السياسيني من قبل مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية مبوجب قانون اجلرائم اإللكرتونية، 
 Karaونتيجة هذه الدراسة تتفق مع نتيجة دراسة.الشبكات العنكبوتية فهذا كله حيد من أنشطة الطلبة السياسية عرب 

 .اليت بينت أن الطلبة ال يفضلون املشاركة يف األنشطة السياسية عرب اإلنرتنت  (2018)

فقد جاء يف املرتبة األخرية مبتوسط حسايب مقداره ( 0)أما بعد الوعي العاملي كما بينت نتائج اجلدول رقم 
وهذه النتيجة تؤكد أن الطلبة ليست هلم اهتمامات ابلقضااي العاملية (. 123872.)راف معياري واحن( 1.6064)

. الفقر، وحقوق اإلنسان، وغريها من القضااي، وهذا يشري إىل أن الطلبة ال يتفاعلون مع هذه القضااي: واإلنسانية، مثل
 .املشاركة العاملية لدى الطلبة عالية اليت أظهرت أن Kara (2018)وهذه النتيجة تتناقض مع نتيجة دراسة 
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هل هناك فروق لوعي وممارسة الطلبة ألبعاد املواطنة : النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين من أسئلة الدراسة والذي نصه :اثنيا  
للعينات املستقلة لفح  داللة " ت"الرقمية تعزى الختالف اجلنس، لإلجابة عن هذا السؤال مت احتساب اختبار 

 (.(6روق بني الذكور واإلانث كما هو موضح يف اجلدول رقمالف

 

 

 

 

 

 

 

درجات  قيمة ت (511=ن )إانث  (531= ن )ذكور  البعد
 احلرية

 مستوى الداللة

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري
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نتائج (: 6)جدول رقم  
اختبارات لعينتني 
مستقلتني لفحص داللة 

الطلبة  وعيالفروق يف 
وممارستهم ألبعاد املواطنة 
 الرقمية تبعا  ملتغري اجلنس

 

ملتغري  يتبني من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية يف وعي الطلبة وممارستهم ألبعاد املواطنة الرقمية تبعاً 
وعلى الدرجة ( وبعد الوعي العاملي السياسي، والنقدي، ودور شبكات اإلنرتنت،)اجلنس، ولصاحل الذكور على األبعاد 

 .الكلية ملقياس أبعاد املواطنة، يف حني كانت الفروق لصاحل اإلانث على البعد األخالقي

يم املواطنة الرقمية تبعا ملتغري اجلنس كانت لصاحل أن الفروق يف وعي وممارسة الطلبة ألبعاد ق (2)يظهر اجلدول رقم 
وهذه . وعلى الدرجة الكلية للمقياس( السياسي والنقدي، ودور شبكات اإلنرتنت والبعد الفين)الذكور يف بعض األبعاد 

لناحية النتيجة توضح أن الطلبة الذكور أكثر اخنراطا يف األنشطة السياسية من الطالبات، وهذا يعين أن الطالب من ا
وهذا مرتبط بطيعة الثقافة السياسية السائدة يف اجملتمعات العربية . السياسية أكثر وعيا يف اإلطار السياسي من الطالبات

اليت  Peace Corps(2016)وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة . اليت حتد من مشاركة اإلانث يف احلياة السياسية
 .السياسية واالجتماعيةبينت أن اإلانث أقل مشاركة ابحلياة 

كما يظهر اجلدول السابق أن الطالب أكثر استخداما لشبكات اإلنرتنت من الطالبات، وهذا يعود أن الطلبة هلم حرية 
أكثر يف استخدام اإلنرتنت من الطالبات الاليت يتعرضن لقيود حيد من حريتهم قي استخدام اإلنرتنت، وهذه النتيجة 

 .اليت أظهرت أن الرجال أكثر استخداما لإلنرتنت من النساء FALLOWS( 2005)أكدهتا دراسة 

كما بني اجلدول السابق أن الطلبة لديهم خربات فنية أكثر من الطالبات وهذا يرتبط بطبيعة التخصصات الاليت يلتحقن 
ة بني الطالب هبا الطالبات، هذه التخصصات عادة ما تكون ختصصات إنسانية وأدبية، مما ينجم عنه وجود فجوة رقمي

 0.000* 233 1.15 0.42 1.54 0.12 1.81 السياسي
 0.000* 233 2.75 0.19 2.65 0.16 2.75 النقدي

 0.000* 233 8.30 0.36 2.99 0.12 3.28 شبكات اإلنرتنت
 0.000* 233 18.7- 0.35 1.50 0.61 1.75 الوعي العاملي

 0.000* 233 17.62- 0.32 3.41 0.24 3.12 األخالقي
 0.000* 233 17.51- 0.14 2.70 0.11 2.93 الفين
 0.000* 233 7.82 0.31 2.57 0.21 2.6 الكلية
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كما أظهر اجلدول السابق أن الطلبة لديهم خربات فنية أكثر من الطالبات وهذا يرتبط بطبيعة التخصصات . والطالبات
الاليت يلتحقن هبا الطالبات، هذه التخصصات عادة ما تكون ختصصات إنسانية وأدبية، مما ينجم عنه وجود فجوة 

 .رقمية بني الطالب والطالبات

دول السابق أن الطالب أكثر اخنراطا يف القضااي العاملية من الطالبات، وذلك ألن النساء على الصعيد كما بني اجل
كما بني اجلدول أن (. Corps,2016). Peaceالعاملي أقل يف املشاركة االقتصادية عن الرجال ومتثيل سياسي أقل 

بيعة الثقافة االجتماعية السائدة يف اجملتمعات الشرقية من بط يرتبطالطلبات أكثر التزاما ابلقيم األخالقية الرقمية، وهذا 
حيث االلتزام ابلقيم، وذلك حىت ال يقعن ضحااي للجرائم اإللكرتونية واالبتزاز، وهذا ما يؤكده أن معظم الضحااي اجلنسية 

  .من الفتيات التجربة الفلسطينية

هل هناك فروق لوعي الطلبة وممارستهم ألبعاد : والذي نصه النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث من أسئلة الدراسة: اثلثا
، لإلجابة عن هذا السؤال مت احتساب اختبار (لغة عربية وإعالم، وحاسوب)املواطنة الرقمية تعزى الختالف التخص  

 (.7)للعينات املستقلة لفح  داللة الفروق تبعاً ملتغري التخص  كما هو موضح يف اجلدول رقم " ت"

املواطنة  ألبعادنتائج اختبارات لعينتني مستقلتني لفحص داللة الفروق يف وعي وممارسة الطلبة (: 7) جدول رقم
 الرقمية تبعا للتخصص

 البعد

 لغة عربية وإعالم
 (511= ن )

 حاسوب
 (531= ن )

درجات  قيمة ت
 احلرية

مستوى 
املتوسط  الداللة

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

ف االحنرا
 املعياري

 0.000* 233 1.31 0.22 1.54 0.17 1.81 السياسي
 0.000* 233 2.75 0.23 2.67 0.25 2.75 النقدي

دور شبكات 
 اإلنرتنت

2.99 0.28 3.28 0.40 8.30 233 *0.000 
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 0.000* 233 18.19- 0.31 1.50 0.23 1.75 الوعي العاملي
 0.000* 233 17.62- 0.37 3.41 0.33 3.12 األخالقي

 0.000* 233 7.82 0.34 2.93 0.21 2.70 الفين
 0.000* 233 7.14 0.32 5 2.5 0.42 .286 الكلية

يتبني من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية يف وعي الطلبة وممارستهم ألبعاد املواطنة الرقمية تبعًا ملتغري 
وعلى  السياسي، وبعد الوعي العاملي، والبعد النقدي التخص ، ولصاحل طلبة ختص  لغة عربية وأعالم على البعد

يف حني كانت الفروق لصاحل طلبة ختص  هندسة احلاسوب على البعد  ملقياس أبعاد املواطنة الرقمية .الدرجة الكلية
 .األخالقيالفين، وبعد دور شيكات اإلنرتنت، البعد 

 يرتبطم على البعد السياسي، والوعي العاملي، والنقدي وهذا الفرق لصاحل الطلبة من ذوي اختصاص لغة عربية وإعال  
بطبيعة التخص  وذلك ألنه من متطلبات هذا التخص  مناقشة الشأن السياسي والعاملي، وإعادة صياغة هذه املسائل 

 .برؤية نقدية وعدم التعامل معها كمسلمات

بكات اإلنرتنت، فهذا انجم عن طبيعة أما وجود فروق لصاحل خن  أنظمة احلاسوب على البعد الفين، ودور ش   
التخص  الذي يستوجب من الطلبة توظيف شبكات اإلنرتنت والتعامل معها بشكل مكثف، وان تكون هلم خربات 

أما وجود فروق لصاحل ختص  أنظمة احلاسوب يف البعد األخالقي فهذا يعود لكون طلبة هذا التخص  . فنية متطورة
تعليمات استخدام شبكات اإلنرتنت أكثر من ختص  اللغة العربية واإلعالم، وإذا ما لديهم معرفة ودراية أبنظمة و 

. أضيف إىل ذلك أن طلبة هذا التخص  يستخدمون الشبكات العنكبوتية ألغراض علمية، مما يقلل من درجة االحنراف
 .األخالقي

هل هناك فروق يف وعي الطلبة وممارستهم ألبعاد  :النتائج املتعلقة ابلسؤال الرابع من أسئلة الدراسة والذي نصه: رابعا    
املواطنة الرقمية تعزى الختالف عدد ساعات استخدام اإلنرتنت؟ لإلجابة عن هذا السؤال مت احتساب املتوسطات 

اعات احلسابية واالحنرافات املعيارية للدرجة الكلية وأبعاد مقياس وعي وممارسة الطلبة ألبعاد املواطنة تبعًا ملتغري عدد س
 (. 6)استخدام اإلنرتنت كما هو موضح يف اجلدول رقم 
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املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملدى فهم الطلبة ملفهوم املواطنة تبعا  ملتغري عدد (: 6)جدول رقم 
 ساعات استخدام اإلنرتنت

 االحنراف املعياري املتوسط احلسايب عدد ساعات االستخدام البعد
 0.12 1.72 ساعات 5أقل من السياسي

 0.17 1.54 ساعات10– 5من 
 0.20 1.81 ساعات 10أكثر من 

 0.31 3.00 ساعات 5أقل من  النقدي
 0.29 2.50 ساعات10–5من  

 0.18 2.51 ساعات 10أكثر من 
دور شبكات 
 اإلنرتنت

 0.16 3.00 من  ساعات5أقل 
 0.32 3.20 ساعات10–5من

 0.24 3.36 ساعات 10أكثر من 
 0.11 1.58 ساعات 5أقل من الوعي العاملي

 0.17 1.75 ساعات– 5من 
 0.13 1.50 ساعات 10أكثر من 

 0.15 3.50 ساعات 5أقل من  األخالقي
 0.18 3.25 ساعات10– 5من 

 0.19 3.08 ساعات 10أكثر من 
 0.15 2.60 ساعات 5أقل من  الفين

 0.17 2.80 ساعات10– 5من 
 0.24 3.00 ساعات 10أكثر من 

 0.30 2.45 ساعات 5أقل من  الدرجة الكلية
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 0.23 2.44 ساعات10– 5من 
 0.16 2.40 ساعات 10أكثر من 

يتبني من اجلدول السابق وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية ألبعاد مقياس املواطنة الرقمية تبعًا ملتغري عدد 
الداللة اإلحصائية لتلك الفروق، مت إجراء اختبار حتليل التبيان األحادي كما  ساعات استخدام اإلنرتنت، وللتحقق من

 (9)هو موضح يف اجلدول رقم 

 حتليل التبيان األحادي راختبا (9 (جدول رقم

قيمة  *الداللة 
 (ف)

متوسط 
 االحنراف

درجات 
 احلرية

جمموع مربعات 
 االحنراف

 املتغري التابع مصدر التباين

*0.000 .193 
 

 السياسي بني اجملموعات 2.571 2 1.285
 .007 

 
 داخل اجملموعات 1.702 232
 اجملموع 4.273 234

*0.000  
7.12 

 النقدي بني اجملموعات 14.494 2 7.247
.000 
 

 داخل اجملموعات 000. 232
 اجملموع 14.494 234

*0.000 31.40
8 

 

شبكات  بني اجملموعات 4.552 2 2.276
 072. نتاإلنرت 

 
 داخل اجملموعات 16.813 232
 اجملموع 21.366 234

*0.000 175.1
93 
 

 الوعي احمللي بني اجملموعات 2.160 2 1.080
 .006 

 
 داخل اجملموعات 1.430 232
 اجملموع 3.590 234

*0.000 0  األخالقي بني اجملموعات 7.065 2 3.533
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73.02
6 

 

.006 
 

 ل اجملموعاتداخ 1.430 232
 اجملموع 8.496 234

*0.000 6.21 
 

 الفين بني اجملموعات 0.240 2 2.620
.000 
 

 داخل اجملموعات 000. 232
 اجملموع 0.240 234

 الدرجة الكلية بني اجملموعات 056. 2 028. 7.152 0.000*
 داخل اجملموعات 915. 232 004.

 اجملموع 972. 234

من اجلدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية يف فهم الطلبة ألبعاد املواطنة الرقمية تبعا ملتغري عدد ساعات  يتبني
استخدام اإلنرتنت على الدرجة الكلية وأبعاد مقياس املواطنة، ولتحديد اجتاه تلك الفروق لصاحل أي فئة من فئات متغري 

 (. 2،)للمقارانت البعدية كما هو موضوح يف اجلدول رقم LSDعدد ساعات االستخدام، مت استخدام اختبار 

للمقارانت البعدية لتحديد اجتاه الفروق يف فهم الطلبة ملفهوم املواطنية  LSD نتائج اختبار(: 10)جدول رقم 
 .تبعا ملتغري عدد ساعات استخدام اإلنرتنت

 عدد ساعات استخدام اإلنرتنت
 داللةال الداللة  سياسي املتوسط املتغري
 1.71-*  1.35-*  1.72 سنوات 5اقل من 
 035.-   1.54 سنوات 10 -5من 

 10أكثر من 
 ساعات

1.81    

 نقدي
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 1.49-* 1.48-*  3.00 سنوات 5اقل من 
 0.01-   2.50 سنوات 10 -5من 

 10أكثر من 
 ساعات

2.51    

 شبكات اإلنرتنت
 1.67-* 1.76-*  3.00 سنوات 5اقل من 
 0.09   3.20 سنوات 10 -5من 

 10أكثر من 
 ساعات

3.36    

 الوعي احمللي
 1.80-* 1.80-*  1.58 سنوات 5اقل من 
 0.006-   1.75 سنوات 10 -5من 

 10أكثر من 
 ساعات

1.50    

 األخالقي
 1.65-* 1.55-*  3.50 سنوات5اقل من 
 0.09-   3.25 سنوات 10 -5من

 10أكثر من 
 ساعات

3.08    

  الفين
 2.22-* 1.85-*  2.60 سنوات5اقل من 
 0.40-   2.80 سنوات 10 -5من 

    3.00 10أكثر من 
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 ساعات
 الدرجة الكلية

 1.76-* 1.63-*  2.45 سنوات 5اقل من
 0.13-   2.44 سنوات 10 -5من 

 10أكثر من 
 ساعات

2.40    

 

 : كانت وفقاً لاليت  يتضح من اجلدول السابق أن الفروق اخلاصة ابملقارانت البعدية

 : الوعي السياسي: أوال  
 ساعات( 2،-0)الفروق لصاحل من ( ساعات 2،-0)ساعات ومن  0أقل من  .،
 ساعات  2،ساعات، ظهرت الفروق لصاحل أكثر من  2،ساعات وأكثر من  0أقل من  .0

 :البعد النقدي: اثنيا
 ساعات 0الفروق لصاحل أقل من ( ساعات 2،-0)ساعات ومن  0أقل من  .،
 ساعات 0الفروق لصاحل أقل من  2،ساعات وأكثر من  0قل من أ .0

 بعدد ور شبكات اإلنرتنت : اثلثا
 ساعات 2،ساعات، ظهرت الفروق لصاحل أكثر من  2،ساعات وأكثر من  0أقل من 

 الوعي العاملي: رابعا  

 ساعات( 2،-0)الفروق لصاحل من ( ساعات 2،-0)ساعات ومن  0أقل من . ،
 2،-0ساعات، ظهرت الفروق لصاحل من  2،ات وأكثر من ساع( 2،-0)من  .0

 األخالقي : خامسا  
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 ساعات 0الفروق لصاحل أقل من ( ساعات 2،-0)ساعات ومن  0أقل من  .،
 ساعات 0الفروق لصاحل أقل من  2،ساعات وأكثر من  0أقل من  .0

 الفين: سادسا  
 2،-0الفروق لصاحل من ( ساعات 2،-0)ساعات و من  0أقل من .1
 2،، ظهرت الفروق لصاحل أكثر من 2،وأكثر من  0اقل من . 0
 2،، ظهرت الفروق لصاحل أكثر من 2،وأكثر من  2،-0من . 2

أن الفروق تبعا ملتغري عدد ساعات استخدام اإلنرتنت كانت لصاحل الطلبة اللذين يستخدمون ( ،،)يظهر اجلدول رقم 
وهذا مرتبط بكثرة . بكات اإلنرتنت، بعد الوعي العاملي، والبعد الفيناإلنرتنت ملدة طويلة يف البعد السياسي، ودور ش

ممارسة األنشطة على الشبكات العنكبوتية، مما جيعل لدى الطلبة معرفة وخرية عميقة يف القضااي السياسية والعاملية، كما 
وهذه النتيجة تتفق مع نتيجة  .أن هذا النشاط الكثيف على شبكات اإلنرتنت يكسب املستخدم اخلربات الفنية والتقنية

Al-Zahrani(2015 )   أكثر التزاما بقيم املواطنة الرقمية اإلنرتنتاليت بينت أن الطلبة اللذين يستخدمون. 

وابلرجوع إىل اجلدول السابق يلحظ أن الفرق يف البعد النقدي واألخالقي لصاحل الطلبة اللذين يستخدمون اإلنرتنت 
لى أن الطلبة اللذين يستخدمون شبكات اإلنرتنت لفرتات قصرية يتعاملون مع املسائل لفرتات قصرية، وهذا يدل ع

والقضااي اليت تثار عرب شبكات اإلنرتنت بشكل سطحي وعرضي دون تعمق، كما أن قصر فرتة النشاط على الشبكات 
 .قات اليت قد يبنيها املستخدمالعنكبوتية حيد من درجة املمارسات األخالقية بسبب قلة األنشطة املمارسة، وقلة العال

 

 حتليل البياانت النوعية
طالبا جامعيا، لفهم النتائج اليت مت حتليلها خالل املرحلة الكمية بشكل أفضل، ( 0،) أجريت مقابالت شبه منظمة مع

ا عن طالب عدم معرفة الطلبة وجهلهم املطلق مبفهوم املواطنة الرقية، وذلك عندما سئلو ( 2،)حيث أظهرت إجاابت 
مل يسمعوا ابملفهوم منقبل، حيث ربطوا معىن املفهوم ابهلوية الوطنية  أشاروا أهنم معىن مفهوم املواطنة الرقمية، حيث
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وقد أظهر حتليل حمتوى نصوص املقابالت ستة مواضيع أساسية مرتبطة ابملواطنة . للمتفاعلني عرب الشيكات العنكبوتية
 :وهذه املواضيع هي. الرقمية

 اخلدمات عرب اإلنرتنتاستخدام 
 األنشطة السياسية على شبكة اإلنرتنت

 األنشطة االجتماعية والثقافية على شبكة اإلنرتنت
 القضااي األخالقية

 قانون اجلرائم اإللكرتونية

 :استخدام اخلدمات عرب اإلنرتنت
وهذه النتيجة أكدهتا . عيأشارت نتائج املسح الكمي أن معظم الطلبة يستخدمون اإلنرتنت ألغراض التواصل االجتما

من الطلبة أهنم يقضون معظم وقتهم يف استخدام تطبيقات الوسائط ( 2،)نتائج البياانت النوعية، حيث أشار 
النوعية أن الطلبة ال يتبعون اخلدمات احلكومية، حيث  فيس بوك، وانسجام، وتويرت، وأظهرت النتائج: االجتماعية، مثل
متابعة أي مسألة حكومية إال من خالل مراجعة الدائرة املعنية بشكل مباشر، وذلك ال ميكن يل (: م)ذكر الطالب 

وأوضحت نتائج البياانت النوعية أن الطلبة ال يوظفون اإلنرتنت يف إطار تتبع اخلدمات،  . مثل جتديد رخصة القيادة
 .والبيع والشراء، كاخلدمات املصرفية

 :األنشطة السياسية على شبكة اإلنرتنت
النتائج الكمية أن الطلبة ال حيبذون املشاركة يف األنشطة السياسية عرب اإلنرتنت، وكشفت حتليل البياانت يف  أشارت

املرحلة النوعية عن سبب عدم اندماج الطلبة ابألنشطة السياسية بسبب شعورهم بعدم االرتياح، وعلى سبيل املثال 
وهذا نت غري جمد، وكثريا ما يتم استخدام ألفاظ سيئة، أن احلوار السياسي عرب شيكات اإلنرت (: ع)صرح الطالب 

 .مع ثقافيت السياسية يتناقض
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طالب إىل ( 9)وهناك سبب آخر حيد من مشاركة الطلبة السياسية، هو اخلوف من التأثري ذلك على مستقبلهم حيث 
يهمين االلتحاق بوظيفة املناصب السياسية ال هتمين، ما : ذلك على النحو اآليت (ف)هذا اخلوف، وأوضح الطالب 

 .بعد خترجي

سبب آخر مينع الطلبة من املشاركة السياسية عرب اإلنرتنت الفوضى السياسية، وما ينجم عن ذلك من ضغوطات 
 .ذلك يسبب له املشاكل ألنعارض فكرة سياسية يدعم أو ه مل يأن( ن)وقد ذكر الطالب  ،جمتمعية

ابلقضااي العاملية والسياسية، وهذا يؤكد على أن معظم أنشطة الطلبة عرب  أشارت النتائج الكمية أن الطلبة ال يهتمون
( ث)فقد ذكر الطلب . الشبكات العنكبوتية تتمحور يف السياقات االجتماعية، ونتائج املرحلة النوعية قد أكدت ذلك

 .ستني شخصاصديق، وانه يف اليوم يتواصل مع  أنه لديه أكثر من ألفني صديق، وأنه يتواصل مع ثالث مئة

 األنشطة االجتماعية والثقافية على شبكة اإلنرتنت
كما كشفت نتائج البياانت النوعية أن الطلبة لديهم اهتمامات واسعة ابلتعرف إىل الثقافات األخرى، وبناء عالقات 

ي من هناك الكثري من األصدقاء لد( ز)وهذا ما كشفه قول الطالب . صداقة مع أشخاص من بيئات ثقافية خمتلفة
 .معهم ابستمرار من خالل الفيس بوك جنسيات خمتلفة وأتواصل

 القضااي األخالقية
ومن املواضيع اليت كشفت عنها نتائج املقابلة أن الطلبة يروون أن هناك ضرورة لاللتزام ابلقيم واملعايري األخالقية أثناء   

لقيم األخالقية يف السياقات االجتماعية، حيث بني من الطلبة أهنم يلتزمون اب( 6)استخدام الشبكات العنكبوتية، واكد 
طالب أشاروا أهنم ال حيرتمون امللكة الفكرية عند ( 2،)أنه ليس لنا احلق يف مضايقة اآلخرين، إال أن ( ض)الطلب 

أقوم بنسخ أي معلومات دون اإلشارة إىل صاحبها أو ( ف)تنزيل نسخ من اإلنرتنت، وهذا ما وضحه قول الطالب 
 .طالراب

 قانون اجلرائم اإللكرتونية
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على أمهية وجود قوانني تنظم ( 9)طالبا أنه مل يسمعوا عن قانون اجلرائم اإللكرتونية، وأكد من الطلبة  ،،أشار 
األنشطة الشيبانية، لكن جيب أن تكون هذه القوانني عادلة وال حتد من حرية الرأي والتعبري، وال ختضع ملنطلقات 

 الطلبة أننا حباجة لقوانني عصرية عادلة  فقد ذكر أحد. سياسية

 :األمن والسالمة على اإلنرتنت
قد كشفت إجاابت الطلبة مجيعا أن هناك حاجة ماسة للسالمة على اإلنرتنت، وذلك الن اإلنرتنت غري آمن، وهذا 

رب اإلنرتنت ألنه أنه ال يقوم ابلتسوق ع( ر)فقد وضح الطالب . ينعكس سلبا على مشاركتهم يف اإلنرتنت، وحيدمنها
 خياف أن تسرق بياانت بطاقاته من فبل بعض األشخاص املختصني يف السرقة

 االستنتاجات والتوصيات
أشارت النتائج النوعية . مت البحث يف أفكار وممارسات طالب اجلامعة املتعلقة ابملواطنة الرقمية من خالل طرق خمتلطة

وأظهرت النتائج أيضا النتائج . إلنرتنت لطالب اجلامعة منخفض نسبياً إىل أن النشاط السياسي والوعي العاملي عرب ا
ابإلضافة إىل ذلك، فإن الطالب ال يقومون بتتبع اخلدمات . أيًضا أن الطالب يفضلون األنشطة االجتماعية والثقافية

 .احلكومية عرب اإلنرتنت، كما أظهرت النتائج أن الطلبة ليس لديهم وجهات نظر نقدية

لنتائج أن الطلبة لديهم جهل مبفهوم املواطنة الرقمية، كما بينت النتائج أن هناك ضرورة ملحة لتوفري األمن وأظهرت ا
عرب شبكات اإلنرتنت، كما كشفت النتائج النوعية أنه ال بد من االلتزام ابملعايري األخالقية أثناء استخدام شبكات 

ارسة عرب اإلنرتنت وال تكون فوضوية، وأن هناك حاجة ماسة لوجود اإلنرتنت وال بد من وجود قوانني تنظم األنشطة املم
 .هيئة حلماية حقوق األفراد عرب شبكات اإلنرتنت

وبناًء على النتائج النوعية، خياف الطلبة من استخدام . أجريت املرحلة النوعية لفهم أفضل وشرح النتائج الكمية
املشاركة يف األنشطة السياسية عرب اإلنرتنت بسبب عدم الراحة شبكات اإلنرتنت يف جمال التسوق وإهنم يفضلون عدم 

 .والضغط من اجملتمع
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ولتحسني وعي الطلبة بقيم املواطنة الرقمية، فانه مبكن دمج هذه القيم يف املناهج الدراسية اجلامعية، وان ال تكون جمرد 
وتوعيتهم أبمهية االلتزام بقيم املواطنة الرقمية،  سياقات نظرية، وعقد الدورات التدريبية، وعقد الندوات اإلرشادية لطلبة

وميكن أن تكون هذه الدراسة قد دليل . وخلق حالة من الصلة والتعاون ما بني اجلامعة ومؤسسات اجملتمع ذات الصلة
مق إرشادي للباحثني واألكادمييني إلجراء دراسات تفصيلية لتحليل ممارسات الطلبة لقيم املواطنة الرقمية بصورة أع

 .وأكثر مشولية
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 (5)ملحق رقم 

 :أخي الطالب  الفاضل

 :أخيت الطالبة الفاضلة

 :حتية طيبة وبعد

التصميم )الطلبة اجلامعيني الفلسطينني ألبعاد قيم املواطنة الرقمية  وعي وممارسة" يقوم الباحث بدراسة حول 
ن بقراءة فقرات / ن حىت حُتقق الدراسة أهدافها، وذلك بتكرمكم / لذا فإن الباحث حباجة إىل تعاونكم .(املختلط

على يسار كل فقرة من  (X)ترينها مناسبة بوضع إشارة / االستبانة بتمعن وموضعية واختيار درجة املوافقة اليت تراها 
فقرات االستبانة، حبيث ُتشري هذه اإلشارة داخل العمود املناسب والذي يُعرب عن درجة موافقتك، علما أن هذه 

 .ن ابلسرية التامة/ االستبانة ألغراض البحث العلمي، وستحظى إجابتكم 

 ن/ شاكرا لكم حسن تعاونكم 
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 عماد أبو الرب.د : الباحث

 

 عربية واعالم                         أنظمة حاسوب         لغة :  التخصص

 ساعات              ( 51-1)ساعات               من( 1)أقل اقل من    :اإلنرتنت استخدامعدد ساعات 

 ساعات( 51)أكثر من         

 

 أنثى           ذكر      :        اجلنس

 

 

 

أوافق  الفقرة الرقم
أرفض  أرفض حمايد  أوافق بشدة

 بشدة
 النشاط السياسي على اإلنرتنت: اجملال

، 
أقوم بنشر األفكار املتعلقة ابلقضااي السياسية أو االجتماعية 

      بشكل منتظم عرب اإلنرتنت

0 
أعرب عن آرائي على اإلنرتنت لتحدي وجهات النظر السائدة 

      الجتماعيةأو الوضع الراهن فيما يتعلق ابلقضااي السياسية أو ا

     أنتمي إىل جمموعات عرب اإلنرتنت تشارك يف القضااي السياسية  2



 

Global Proceedings Repository 

American Research Foundation 

ISSN 2476-017X 

 

Available online at http://proceedings.sriweb.org 

 

 

http://arab.kmshare.net/ 

 

0310 

 

 أو االجتماعية

أقوم أحيااًن ابالتصال مبسؤولني حكوميني حول قضية مهمة  4
 .ابلنسبة يل عرب طرق االتصال عرب اإلنرتنت

     

أوقع عرائض حول قضااي اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو  0
      ادية عرب اإلنرتنتاقتص

أنظم عرائض حول قضااي اجتماعية أو ثقافية أو سياسية أو  2
      .اقتصادية عرب اإلنرتنت

أعمل مع اآلخرين عرب اإلنرتنت حلل املشكالت احمللية أو  7
      الوطنية أو العاملية

/ أستخدم اإلنرتنت من أجل املشاركة يف احلركة االجتماعية  6
      .االحتجاج التغيري أو

9 
أحضر االجتماعات السياسية أو املنتدايت العامة حول 

 الشؤون احمللية 
 .عرب اإلنرتنت

     

      أقوم بنشر نشرات حول فساد السلطة السياسية عرب اإلنرتنت 2،
      أنتقد النظام السياسي عرب اإلنرتنت ،،

 املنظور النقدي: اجملال

،0 
رب اإلنرتنت هي طريقة فعالة للتعامل مع أعتقد أن املشاركة ع

      القضااي السياسية أو االجتماعية

أعتقد أنين أعدت التفكري يف معتقدايت بشأن قضية أو  2،
      موضوع معني عند استخدام اإلنرتنت

     أعتقد أن املشاركة عرب اإلنرتنت هي طريقة فعالة إلجراء تغيري  4،
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 على تفسري األمور  

عتقد أن اإلنرتنت يعكس التحيز واهليمنة املوجودة يف هياكل أ 0،
      السلطة غري املتصلة ابإلنرتنت

 دور شبكات اإلنرتنت: اجملال
      .أان أستمتع ابلتواصل مع اآلخرين عرب اإلنرتنت 2،

أقوم ابلتعليق على كتابة أشخاص آخرين يف مواقع األخبار أو  7،
      .ء اليت أقوم بزايرهتااملدوانت أو مواقع األنبا

أنشر الرسائل األصلية أو الصوت أو الصور أو مقاطع الفيديو  6،
      .للتعبري عن مشاعري وأفكاري أو آرائي عرب اإلنرتنت

      أستخدم اإلنرتنت ألغراض التواصل االجتماعي 9،
      استخدم اإلنرتنت لقضاء الوقت والتسلية 02
      ت سبب يل مشاكل اجتماعية  استخدام اإلنرتن ،0
      استخدام اإلنرتنت عرضين لالبتزاز  00

 الوعي العاملي: اجملال
      .أان أكثر وعًيا ابلقضااي العاملية من خالل استخدام اإلنرتنت 02

أان أكثر استنارة فيما يتعلق ابلقضااي السياسية أو االجتماعية  04
      .من خالل استخدام اإلنرتنت

اإلنرتنت ميكنين من التضامن مع القضااي اإلنسانية العاملية،  00
      قضااي اجلوع الفقر، انتهاك حقوق إنسان: متل

أتواصل مع جمموعات عرب اإلنرتنت لتشكيل جمموعات  02
      تضامن عاملية

 املهارات الفنية: اجملال
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املفيدة ميكنين استخدام اإلنرتنت للبحث وتنزيل التطبيقات  07
      .يل

ميكنين استخدام اإلنرتنت للعثور على املعلومات اليت  06
      .أحتاجها

09 

على سبيل املثال، اهلواتف )ميكنين استخدام التقنيات الرقمية  
اهلواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وأجهزة / اجلوالة 

 لتحقيق( الكمبيوتر احملمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية
 األهداف اليت أاتبعها

     

22 

على )ميكننين الوصول إىل اإلنرتنت من خالل التقنيات الرقمية 
سبيل املثال، اهلواتف احملمولة، اهلواتف الذكية، أجهزة 

الكمبيوتر اللوحية، أجهزة الكمبيوتر احملمولة، أجهزة الكمبيوتر 
 وقتما تشاء( الشخصية

     

للبحث وتنزيل التطبيقات املفيدة ميكنين استخدام اإلنرتنت  ،2
      .يل

ميكنين استخدام اإلنرتنت للعثور على املعلومات اليت  20
      .أحتاجها

 اجملال األخالقي

أقوم ابلتشهري ابألخرين من خالل شبكات التواصل   22
      االجتماعي

أقوم   ببناء عالقات غري شرعية وغري أخالقية من خالل  24
      نتشبكات اإلنرت 

      أقوم بنشر صور غري أخالقية عرب شبكات اإلنرتنت 20
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      أقوم مبحاوالت الخرتاق حساب اآلخرين 22

لدي أكثر من حساب على شبكات التواصل االجتماعي  27
      فيس بوك، تويرت   أبمساء خمتلفة ومهية)املختلفة 

 

      أحرتم قيم حقوق ملكية اآلخرين يف االستخدام 26
 

 

 

 

 

 

Abstract 

Palestinian university students’ awareness and practices of 

digital citizenship values 

       The purpose of conducting the current study was to investigate 

university students’ awareness and practices concerning digital 

citizenship. For the sake of collecting accurate data, a mixed method, 

quantitative and qualitative approaches, was adopted and applied. First, as 

a quantitative data collecting tool, a digital citizenship survey, including 

demographics and 5-point Likert scale questions, was conducted with 

Purposeful Sample 235 students of a private Palestinian university. Then, 

Data were analyzed using an appropriate statistical test. As for collecting 
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more in-depth data, a qualitative data collecting tool was conducted 

through a semi-structured interview with 12 students. The second 

qualitative phase was conducted in order to understand the underlying 

causes that affect students' ideas and practices of digital citizenship better. 

The results of the first quantitative phase showed that the total degree of 

students' awareness and practice of the dimensions of digital citizenship 

values is weak, with average mean of 2.43 with a standard deviation of 

(0644). In terms of dimension, the moral dimension was t was ranked 

first, with a mean (3.24) and a standard deviation of (.019054). An 

important finding of the study is that students do not prefer to engage 

political activities online, where the mean of this field (1.70). In the 

exploratory follow-up phase, content analysis was used to analyze the 

data. Based on the results of the qualitative phase, findings explored that 

students do not prefer to participate in political activities online because 

of emotional disturbance, pressure from society, and a fear of affecting 

their future lives in a negative way and political chaos. 

Keywords: Digital citizenship, University students, Mixed design, 

Technology 

 


