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امللخـــص
هدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع استتددام شتبكات التواصتل امجتمتاعى لتدى طمبتة كميتة
التربيتتة بجامعتتة الممتتك فيصتتل  ،كمتتا رمتتت إلتتى تقتتديم مقتر تتاذ ت يمكتتن متتن د لهتتا توظيتتف
شبكات التواصل امجتماعى فتى تعزيتز ابعتاد المواطنتة الرقميتة لتديهم  .ومتن أجتل ت قيتذ هتذ
األهداف استددمت الدراسة المنهج الوصفى وامستبانة أداة لمدراسة  ،وقتد اشتتممت عمتى 43
) عبتتارة تطتتت أربعتتة م تتاور مهتتم ابعتتاد المواطنتتة الرقميتتة التتتى يمكتتن تعزيزهتتا متتن دتت ل
استتتتددام الطتتت ب لشتتتبكات التواصتتتل امجتمتتتاعى  ،وهتتتىو قواعتتتد الستتتموك الرقمتتتى  ،و الثقافتتتة
الرقمية  ،و اممن الرقمى  ،و ال قوذ والمستؤوليات الرقميتة  ،وطبقتت عمتى عينتة بمتد عتددها
 )356طالبا وطالبة من كمية التربية بجامعتة الممتك فيصتل  ،وقتد جتا ت أهتم نتتا ج الدراستة
لتوضح ان نسبة عالية من أفتراد العينتة توافتذ عمتى ان شتبكات التواصتل امجتمتاعى لهتا دور
فتتى تعزيتتز أبعتتاد المواطنتتة الرقميتتة  ،كمتتا أظهتترت أن أ ار الطمبتتة تتفتتاوت أ يانتتا تتول امبعتتاد
المتداولتتة لممواطنتتة الرقميتتة فتتى مواقتتع شتتبكات التواصتتل امجتمتتاعى  ،وان هنتتاك فتتروذ ذات
دملة إ صتا ية بتين استتجابات أفتراد عينتة الدراستة تول أبعتاد المواطنتة الرقميتة تعتزى لمت يتر
النوع وذلك لصالح الذكور.

الكممات المفتا ية
مواقع التواصل امجتماعى -الثقافة الرقمية  -اممن الرقمى – السموك الرقمى – المواطن
الرقمى.
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Social Networks and Ways to Employ them in Enhancing the
Digital Citizenship Dimensions of University Students
The Summary
The current study aimed to discover the reality of using social
networks in the Faculty of Education, King Faisal University students. It
also provided suggestions to employ social networks in enhancing their
digital citizenship dimensions. It used the descriptive approach and the
questionnaire as a study tool that included 43 items covered four axes of
the most important dimensions of digital citizenship that can be enhanced
through students' use of social networks: digital rules of conduct, digital
culture and digital security, digital rights and responsibilities. It conducted
on (356) male and female students from the Faculty of Education, King
Faisal University. The study main findings indicated that a high
percentage of the study sample agree that social networks have a role in
enhancing the digital citizenship dimensions, and showed that students
opinions sometimes vary on the common digital citizenship dimensions in
social networking sites, there are significant statistically differences
between the study sample in the digital citizenship dimensions in terms of
gender in favoring male students.

key words
Social Networking sites - Digital Culture - Digital Security - Digital
Behavior - Digital citizen.
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مكـدمـة
يشهد العالم المعاصر ثورة ها مة فى التطور التكنولوجى و المعمومات الرقمية ،ولعل

أهمها يتمثل فى شبكات التواصل امجتماعى التى تُ ُّ
عد أبرز ما توصل إليه العمم ال ديث ،وتعد
كذلك من أهم اإلنجازات البشرية فى عصر المعموماتية المجالى ) 161 ، 2007 ،وذلك
بما أ دثته من نقمة نوعية وثورة قيقية فى عالم امتصال ،األمر الذي جعل أفراد المجتمع-
كبار وص ار -يعيشون فى ظل عالم تقنى ومجتمع افتراضى سيطر عمى أكثر اهتماماتهم
واست وذ عمى الكثير من أوقاتهم ،ومن بين أبرز تمك امهتمامات عالم

مواقع التواصل

امجتماعى الذى توفر لهم عن طريذ شبكات اجتماعية عمى اإلنترنت ،وكان لهذا العالم أثر
الكبير عمى الهوية امجتماعية والوجدانية وعمى الترابط امجتماعى دادل المجتمع الوا د،
يث أصبح له تأثير كبير لمتواصل والتفاعل بين األفراد فى المجتمع بشكل لم يكن يتصور
أ د من قبل بصرف النظر فى المكان والزمان  ،وأصب ت مواقع وددمات التواصل امجتماعى،
مثلو فيسبوك  ،Face bookتوتير  ،twitterيوتيوب  ،YouTubeلها دور مؤثر فى
ت قيذ التفاعل والتعايش بين البشر عمى كافة األصعدة الم مية والقومية والدولية
البربري.)201، 2015،
والمراقب لألوضاع امجتماعية السا دة ،يدرك أن استددام مواقع التواصل امجتماعى
نيا داصا ،وبدأ يتجه فى طريقه لمتأثير عمى البنا امجتماعى لممجتمعات
بدأ يأدذ من ً
اإلنسانية .م مود ، )337-336، 2012 ،فظهر تبعا لذلك مفهوم جديد لممواطنة اتدذ
أشكام و صو ار جديدة  ،أدذت فيته قتوذ وواجبات المواطن شك جديدا يتفذ و مطالب
العصر الرقمى الذي يعيشه  ،وجعمت من التوجه ن و المواطنة الرقمية تاية كبرى ومطمب
عالمى ،فالتقدم السريع فى تكنولوجيا المعمومات و امتصامت له تأثير كبير عمى قضتايا
المواطنتة ،و الهوية الثقافية  ،و قواعد السموك  ،و تنامى العنف  ،وتفكك الع قات  ،مما
مهد السبيل ل هتمام بالمواطنة الرقمية الصمادي ، ) 175 ، 2017 ،داصة لدى ط ب
الجامعة باعتبارهم األكثر تأثي ارً فى أي مجتمع بما يمثمونه من طاقة قابمية لمت يير والتطوير.

وفى هذا الشأن أشار) ) Searson, & et al.,2015الى أهمية امهتمام

بالمواطنة الرقمية وابعادها  ،لما لها من دور مؤثر فاعل فى النسيج امجتماعى لممجتمعات ،
داصة مع ت ير المفهوم العام والتقميدي لمصطمح المواطنة لدى امفراد  ،وأدذ صور ودمت
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جديدة فى ظل الثورة الرقمية وامنفجار المعرفى ،يث أض ى لهاتين الثورتين بصمات عمى
كل منا ى ال ياة الجديدة ،بل أصب ا معيا ار لمتصنيف يث تصنف كل ظاهرة قبمهما فى دانة
التقميدي والقديم بينما تأدذ كل ظاهرة

دثت بعدهما دملة الجديد وال ديث ،وعميه فإن

مصطمح المواطنة وما تقاطع معه من مفاهيم كالوطن والمواطن قد أدذوا جميعهم صفة ديثة
وصورة جديدة مقارنة بتمك الصورة التى كانوا يوصفون بها قبل الثورة الرقمية وانتشار ثقافة
التواصل امجتماعى  ،إن الت م ل الرهيب لشبكة التواصل امجتماعى وارتباط كافة وجو ال ياة
بها تقريبا واندراط المواطن فى تطبيقاتها بالشكل الذي أصب ت بالنسبة إليه ديا ار م مناص
منه ،قد ساهمت بشكل أو بآدر فى إعادة رسم صورة جديدة لمفهوم المواطنة والوطن
والمواطن ، ،وت ول المواطن من شكمه العادي إلى مواطن رقمى بشير- 720، 2016 ،
 .)721يمارس استددام التكنولوجيا بضمير ى  ،ويوضح امستددام المسؤول لممعمومات ،
وي افظ عمى موقف جيد لمتعمم باستددام التكنولوجيا . )Richards,2010 ,5
وهذا ما أكد عميه)) Mike,2012 ،149

يث أشار انه يجب عمى الط ب فهم

المواطنة الرقمية والقضايا المتعمقة بها من د ل است ل وسا ل التكنولوجيا التى اتا تها
شبكة امنترنت فى التعرف عمى ابعاد المواطنة الرقمية ومفاهيمها المتعددة واملمام بكيفية
ممارستها .
وترجع بداية التعامل مع مصطمح المواطنة الرقمية أثنا م اولة الب ث عن سياسات
ناج ة ووقا ية وت فيزية ،ضد أدطار التكنولوجيا والثورة الرقمية الجديدة ،ذلك أن كثي ار من
قيم المجتمعات وأنماط ياة أفرادها قد باتت فى كم الدطر الشديد نتيجة ت م ل آليات الثورة
الرقمية فى أوصال المجتمعات فأدذت هذ األديرة تدابير وقا ية من أجل ماية ما يسمى بت
"الدصوصيات المجتمعية " والتى تكون مايتها فظا لكثير من أساسيات هذ المجتمعات،
فأصب ت بذلك المواطنة "الكترونية" والشعور ب ب الوطن "رقمى" والتعبير عن الوم إلى
المجموعة "إعجابات وتعميقات" والدفاع عن مى الدولة ومصالح الوطن "بالتنديد اإللكترونى
والنشر عبر الفضا ات التفاعمية بشير.) 725، 2016 ،
لذلك أصبح من األهمية بمكان امتجا ن و تعزيز قيم ودصا ص وثقافة المواطنة
الرقمية لط ب الجامعة

وتوجيه المزيد من امهتمام ل ستفادة من شبكات التواصل

امجتماعى فى نشر وتنمية ابعاد المواطنة الرقمية كس ح ضد مشك ت عدم التكيف وامنتما
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وامتت ارب  ،داصة فى اطار المفهوم الشا ع لممواطنة الرقمية والذى ينظر اليها بانها استددام
امنترنيت

والوصول

إلى

المعمومات

ومشاركتها

ضمن

قواعد

واطر

تنظيمية )  ، ) Green,2010,24تعبر عن امستددام المس ول واألد قى واألمن من
جانب األفراد لشبكات التواصل امجتماعى  ،وتجدر اإلشارة إلى أن هناك عدداً من امبعاد

المرتبطة بالمواطنة الرقمية والتى تعمل عمى إعداد أو تشكيل المواطن الرقمى الص يح فى
عصر شبكات التواصل امجتماعى  ،وأهمها و المسممانى.)23، 2014،
•السموك الرقمىو  Digital Etiquetteمعايير السموك اإللكترونى)
•امتصال الرقمىو  Digital Communicationالتبادل اإللكترونى لممعمومات)
•اإلتا ة الرقميةو  Digital Accessالمشاركة اإللكترونية الكاممة فى المجتمع ب ض النظر
عن نوع الجنس ،أو العرذ ،أو السن ،أو الت ديات الجسدية أو العقمية).
•التجارة اإللكترونيةو  Digital Commerceالش ار والبيع اإللكترونى لمسمع).
•المسؤلية الرقميةو  Digital Responsibilityالمسؤلية عن األعمال اإللكترونية واألفعال
التى هى إما أد قية أو م أد قية)
•ال قوذ الرقميةو  Digital Rightsتمك ال ريات التى تشمل كل طالب ،مدير ،معمم ،أو
أي عضو من أعضا المجتمع)
•الس مة الرقميةو  Digital Safetyالدمو من األدطار اإللكترونية ،وضمان الس مة
البدنية والنفسية المرتبطة باستددام التكنولوجيا الرقمية.
•األمن الرقمى ال ماية الذاتية)و  )Digital Security (Self Protectionاتداذ
ام تياطات ال زمة لضمان الس مة الشدصية وأمن الشبكة .
يتضح مما سبذ أن شبكات التواصل امجتماعى قد انتشرت بصورة كبيرة بين ف ات
المجتمعات المدتمفة وداصة الط ب  ،وأصبح لها دور كبير وتأثير فى تعزيز قيم ودصا ص
وثقافة المواطنة الرقمية  ،وعميه فان توجيه المزيد من امهتمام ل ستفادة من شبكات
التواصل امجتماعى فى نشر وتنمية ابعاد المواطنة الرقمية  ،داصة لدى ط ب الجامعة
باعتبارهم األكثر تأثي ارً فى أي مجتمع بما يمثمونه من طاقة قابمية لمت يير والتطوير اصبح
مطمبا هام تسعى المجتمعات لت قيقه.
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وهو األمر الذي أكدته العديد من الدراسات السابقة  ،كان من بينها دراسة البربري
 ) 2015والتى هدفت الى الكشف عن الع قة بين استددام شبكات التواصل امجتماعى
ومفهوم المواطنة لدى عينة من ط ب الجامعة ،واعتمدت الدراسة عمى المنهج الوصفى
،وتوصمت الى ان استددام شبكات التواصل امجتماعى قد ساهم فى تفعيل المواطنة لدى
الط ب بعد عزوف عدد كبير من األفراد عن ممارسة قوقهم السياسية والتعبير عن أ ار هم.
أما دراسة الدهشان  ،والفويهى  ) 2015فهدفت إلى التعترف عمتى مفهتوم المواطنتة
الرقميتة ،و مبتتتررات التتتدعوة إلتتتى استتتتددامها كمتتتددل لمتربيتتتة  ،و استددمت المنهج
الت ميمتى فتى ت ميتل األدبيتات التتى تناولتتت الموضتتوع  ،و توصتتمت الدراستتة إلتتى أن
المؤسستتات التربوية مبد من أن تقوم بدورها فتى إعتداد الطالتب رقميا واكسابه المهارات
الضرورية لمتعامل مع ت ديات العصر الرقمى  ،و أوصتتتتتت بضتتتتترورة أن يتتتتتتم تتتتتتدريب
اًبتتتتتا و المعممين عمى ممارسة المواطنة الرقميتة متن دت ل كافتة الفعاليات التربوية .
فى ين هدفت دراسة جاز ) ( Gazi, 2016الى معرفة وعى المتعممين والمعممين
فى استيعاب مفاهيم المواطنة الرقمية فيما يتعمذ بالسموكيات الص ي ة أثنا

استددام

التكنولوجيا فى ال ياة ،باإلضافة إلى تطوير وعيهم بم و األمية الرقمية .واستددمت المنهج
الوصفى وتوصمت الى أن المتعممين والمعممين طوروا وعيهم بالمواطنة الرقمية  ،واوصت
بأهمية إدماج م و األمية الرقمية والمواطنة الرقمية فى المناهج الدراسية وبرامج األنشطة
والدورات التى تقدم لممعممين والط ب فى جميع مستويات التعميم من أجل جعل المواطن
العالمى.
ودراسة بشير  ) 2016والتى هدفت الى تناول المواطنة وممارستها فى ظل الثورة
الرقمية التى أصب ت سمة هذا العصر ،يث أدذ هذا المفهوم صورة مدتمفة عن صورته
التقميدية ،واستددمت المنهج الوصفى  ،وتوصمت الى أن الثورة المعموماتية وما أ دثته من
تطور فى مجال تكنولوجيا المعمومات وامتصال وبروز ثقافة التواصل امجتماعى أظهرت
مواطن رقمى يمارس به لموطن ورتبته فى س مة أفراد عبر امنترنت وتطبيقات اإلع م
الجديد.
ودراسة ال ربى  )2016يث هدفت إلى معرفة درجة إسهام بعض شبكات التواصل
امجتماعى فى تعزيز مفهوم المواطنة الرقمية من وجهة نظر طالبات جامعة اإلمام م مد بن
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سعود اإلس مية بالرياض ،ولت قيذ هدف الدراسة استددمت المنهج الوصفى  ،وكانت أداة
الدراسة استبانة ،وطبقت الدراسة عمى عينة عددها  100طالبة  ،وتوصمت إلى أن موقع
 Snap Chatيسهم فى تعزيز مفهوم المواطنة الرقمية من وجهة نظر طالبات جامعة اإلمام
م مد بن سعود اإلس مية ،وأن موقع  Twitterيسهم فى تعزيز مفهوم المواطنة الرقمية من
وجهة نظر طالبات جامعة اإلمام م مد بن سعود اإلس مية ،وأن موقعىSnap Chat
و Twitterأضافا لمطالبات مهارات تكن ولوجية تتمثل فى سرعة النشر والتعبير وال رية فى
إبدا الرأي وسرعة التواصل مع العالم الدارجى،وفى ضو نتا ج الدراسة أوصت البا ثة
باستددام موقعى Snap Chatو  Twitterفى تعزيز مفهوم المواطنة الرقمية عند الطالبات،
وامستفادة من ميزات الموقعين المذكورين فى نشر الثقافة التكنولوجية فى المجتمع الجامعى.
وأما دراسة الصمادي )2017 ،فهدفت إلى معرفة تصورات طمبة جامعة القصيم
ن و المواطنة الرقمية  ،و سبل تفعيمها فى المؤسسات التعميميتة  ،واستددمت المنهج
الوصفى  ،و أسفرت النتا ج عن أن تصورات طمبة جامعة القصيم ن تو المواطنتة الرقمية
جا ت بدرجة متوسطة ،كما أظهرت عدم وجود فروذ دالة إ صا يا تعزى لمت ير الجنس  ،و
وجود فروذ دالة إ صا يا لمت ير الكمية  ،و وجود فروذ دالة إ صا يا لمت ير عدد ساعات
امستددام يوميا  ،و أوصتت بضرورة إج ار دراسات مكثفة ول موضوع المواطنة الرقمية.
فى ين أجرى األمين  ) 2017دراسة هدفت إلى معرفة اًثار التربوية وامجتماعية
لشبكات التواصل امجتماعى عمى ط ب الجامعات السودانية ،واستددمت المنهج الوصفى.
وتوصمت الى ارتفاع نسبة استددام تطبيذ الواتساب من بين الشبكات األدرى كالفيس بوك
وتويتر ويوتيوب بين الط ب ،وأوصت بضرورة امهتمام بتفعيل نظام المجموعات "قروبات"
دادل هذ الم واقع ل ستفادة منها فى نشر الثقافات الم مية وتثبيت القيم الدينية الوسطية،
وزيادة مسا ة البرامج الترفيهية التى تمبى طمو ات الشباب وفقا لف اتهم العمرية واهتماماتهم
مع الم افظة عمى القيم التربوية واألد قية لممجتمع.
وهدفت دراسة الرشيدي ،و شواقفة ،والقاعود ) 2017 ،إلى الكشف عن درجة
توظيف أعضا هي ة التدريس لمواقع التواصل امجتماعى فى نشر قيم المواطنة لدى طمبة
جامعة

ا ل ،ومعوقات توظيفها.واستددمت المنهج الوصفى  ،وتكونت عينة الدراسة من

 )387طالبا ،و  ) 197عضو هي ة تدريس فى جامعة ا ل ،ادتيروا بالطريقة الطبقية من
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مجتمع الدراسة الكمى ،كما ادتيروا  )113طالبا .و  )72عضو هي ة تدريس من أفراد عينة
الدراسة بطريقة عشوا ية ألتراض المقابمة  ،وأظهرت نتا ج الدراسة أن توظيف أعضا هي ة
التدريس لمواقع التواصل امجتماعى فى نشر قيم المواطنة جا بدرجة متوسطة  ،كما أشارت
النتا ج إلى وجود ادت ف فى وجهة نظر الطمبة ول درجة توظيف أعضا هي ة التدريس
لمواقع التواصل امجتماعى فى نشر قيم المواطنة ،يعزى لمت ير المستوى الدراسى ،لصالح
طمبة السنة الثالثة .وأوصت بضرورة الت مب عمى المعوقات التى ت د من توظيف مواقع
التواصل امجتماعى فى نشر قيم المواطنة .
وجا ت دراسة كا از  ) Casa, 2018لتأكد عمى أهمية تمكين العديد من الط ب
من التكنولوجيا ووسا ل اإلع م امجتماعية فى بنا المواطن الرقمى  ،واستددمت المنهج
الوصفى وتوصمت الى ان وسا ل التكنولوجيا ال ديثة اصبح لها دور هام فى بنا مفاهيم
المواطنة الرقمية لدى الط ب واوصت بضرورة تدعيم ثقافة المواطنة الرقمية من د ل وسا ل
التكنولوجيا ال ديثة واألنترنيت .
هذا وقد ساعد استعراض الدراسات السابقة فى إلقا الضو عمى مفهوم شبكات
التواصل امجتماعى و المواطنة الرقمية والمصطم ات المرتبطة بهما  ،كدراسة البربري
 ) 2015والدهشان  ،والفويهى  ، ) 2015و ) ، ( Gazi 2016والصمادي)2017 ،
وبينما أظهرت دراسة األمين  ) 2017اًثار التربوية وامجتماعية لشبكات التواصل
امجتماعى عمى ط ب الجامعات  ،وهناك دراسة الرشيدي ،و شواقفة ،والقاعود) 2017 ،
والتى هدفت إلى الكشف عن درجة توظيف أعضا هي ة التدريس لمواقع التواصل امجتماعى
فى نشر قيم المواطنة لدى طمبة جامعة ا ل  ،وهناك دراسة ال ربى  )2016والتى هدفت
الدراسة إلى معرفة درجة إسهام بعض شبكات التواصل امجتماعى فى تعزيز مفهوم المواطنة
الرقمية من وجهة نظر طالبات جامعة اإلمام م مد بن سعود اإلس مية بالرياض أما دراسة
كا از  ) Casa, 2018فقد ت دثت فى مجممها عن أهمية تمكين العديد من الط ب من
التكنولوجيا ووسا ل اإلع م امجتماعية فى بنا المواطن الرقمى فى ظل الت يرات المعاصرة .
واستفادت الدراسة

ال الية من هذ الدراسات فى التعرف عمى مفهوم شبكات التواصل

امجتماعى وابعاد المواطنة الرقمية  ،كذلك األساليب المنهجية المستددمة  ،وتمتقى الدراسة
ال الية مع الدراسات السابقة فى تناولها لموضوع شبكات التواصل امجتماعى  ،والمواطنة
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الرقمية  ،بينما تتميز الدراسة ال الية عن الدراسات السابقة فى تناولها لكيفية توظيف شبكات
التواصل امجتماعى فى تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية المتمثمة فى قواعد السموك الرقمى  ،و
الثقافة الرقمية  ،و اممن الرقمى  ،و ال قوذ والمسؤوليات الرقمية لدى طمبة كمية التربية
جامعة الممك فيصل  ،باإلضافة الى اقتراح مجموعة من اإلج ار ات لتفعيل هذا الدور.

مشكلـة الدراسة وتساؤالتوا:
يشير الواقع الى ان العالم بدا يشهد مع املفية الثالثة طفرة فى امتصامت و
تكنولوجيا المعمومات بين الشعوب  ،كسرت ال دود وال واجز  ،وجعمت العالم كالقرية الص يرة
 ،فأصب ت شبكات التواصل امجتماعى أ د ضروريات ال ياة لألفراد وتزايد استددامها بين
كافة ف ات المجتمع  ،وأصب ت مواقع الفاسبوك وتويتر ويتويوب تستقطب شري ة كبيرة من
ف ات المجتمع ،وداصة الشباب باعتبارهم األكثر تأثي ارً فى أي مجتمع بما يمثمونه من طاقة

قابمية لمت يير والتطوير  ،فهناك  32مميون مستددم عربى لموقع الفيس بوك) بمعدل نمو

قدر  500بالم ة ،وأن والى مميون وما ة ألف مستددم عربى يستددمون تويتر) لمتدوين
عميه ،ما بين مدون نشط ومدون صامت فهذ الشبكات تجمع الم يين من المستددمين فى
الوقت ال الى وتنقسم تمك الشبكات امجتماعية إلى أنواع وذلك ب سب األتراض التى أنش ت
من أجمها ومن أشهر الشبكات امجتماعية الموجودة اليا فيس بوك ،وما سيبس وتويتر بن
ورقمة) 200 ، 2013 ،
من هنا تت دد مشكمة الدراسة فى السؤال الر يس اًتى:
كيف يمكن توظيف شبكات التواصل امجتماعى فى تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية لدى طمبة
الجامعة؟

 ،ويتفرع من السؤال الر يس األس مة اًتية:
 ما واقع استددام شبكات التواصل امجتمتاعى فتى تعزيتز ابعتاد المواطنتة الرقميتة متن وجهتةنظر طمبة الجامعة ؟
هتتل توجتتد فتتروذ ذات دملتتة إ صتتا ية بتتين المب تتوثين عينتتة الدراستتة تتول توظيتتف شتتبكاتالتواصل امجتماعى فى تعزيز ابعاد المواطنة الرقمية تعزى لمت ير النوع ؟
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 ما اًليات المقتر ة لتوظيف شبكات التواصل امجتماعى فتى تعزيتز أبعتاد المواطنتة الرقميتةلدى طمبة الجامعة؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة ال الية بصفة ر يسة إلى تقديم مجموعة من المقتر ات لتوظيف شبكات
التواصل امجتماعى فى تعزيز ابعاد المواطنة الرقمية لدى طمبة الجامعة  ،وذلك من د ل
ت قيذ األهداف الفرعية اًتية:
 الوقوف عمى مفهوم شبكات التواصل امجتماعى و أنواعها المدتمفة .
 الكشف عن ابعاد المواطنة الرقمية التى يجب تنميتها لدى ط ب الجامعة .
 التعرف عمى واقع استددام شبكات التواصل امجتماعى فى تعزيز ابعاد المواطنة الرقمية
لدى طمبة الجامعة .
 التعرف عمى مدى تأثير مت ير النوع عمى استجابات أفراد العينة ول توظيف شبكات
التواصل امجتماعى فى تعزيز ابعاد المواطنة الرقمية.
 التوصل إلى بعض المقتر ات التى قد تسهم فى تفعيل دور شبكات التواصل امجتماعى
لتنمية ابعاد المواطنة الرقمية لدى الط ب.

أهمية الدراسة:
يمكن إرجاع أهمية الدراسة ال الية إلى ما يمى:
 تنبع أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله ،عمى اعتبار أن شبكات التواصل
امجتماعى لها دو ار م وريا فى ت قيذ متطمبات المواطنة الرقمية وعناصرها.
 تهتم الدراسة بتفعيل الدور التى تضطمع به شبكات التواصل امجتماعى فى تعزيز أبعاد
المواطنة الرقمية  ،وذلك استجابة لتوصيات العديد من الدراسات السابقة التى أجريت
عمى واقع شبكات التواصل امجتماعى لدى ط ب الجامعة والمواطنة الرقمية  ،كما تمبى
الدراسة ندا المس ولين والقيادات التربوية دادل المجتمع السعودي بامستفادة من
شبكات التواصل امجتماعى فى تكوين المواطن الرقمى المتفهم لمضامين المواطنة
الرقمية وابعادها المدتمفة.
 تكتسب الدراسة أهمية داصة من د ل ما تطر ه من مقتر ات لتفعيل أبعاد المواطنة
الرقمية من د ل شبكات التواصل امجتماعى لدى طمبة الجامعة .
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مصطلحات الدراسة
ابعاد المواطنة الرقميةيشار الى المواطنتة الرقميتة بأنها " مجموعتة المعتايير و المبتادئ التى يجب عمى
الفرد أن ي رص عميها أثنتا تفاعمته متع تيتر باستتددام األدوات و الوستا ط الرقميتة  ،مثتل
البريتد املكترونى و المتدونات املكترونيتة  ،و شتبكات المعمومتات كتتتتتتالفيس بتتتتتتوك و
التتتتتتتويتر و التتتتتتواتس اب  ،و تيرهتتتتتتا . )Edmonton Catholic School,2012 .
كما تعبر عن امستددام المسؤول واألد قى واممن من جانب امفراد لتكنولوجيا المعمومات
واإلتصام ت كأعضا

فى المجتمع القومى وكمواطنين فى المجتمع العالمى

المسممانى

)23، 2014،
ويقصد بأبعاد بالمواطنة الرقمية فى الدراسة ال الية مجموعة من القواعد والمبادئ
التى تسهم فى إعداد الط ب لمعيش فى العصر الرقمى .

-شبكات التواصل امجتماعى

هى مجموعة من المواقع عمى شبكة امنترنيت  ،ظهرت مع الجيل الثانى لمويب
 web2تتيح التواصل بين األفراد فى بنية مجتمع افتراضى  ،يجمع بين أفرادها اهتمام مشترك
أو شبة مشترك  ،انتما يتم التواصل بينهم من د ل الرسا ل  ،أو امط ع عمى ممفات
شدصية ومعرفة أدبارهم ومعموماتهم التى يتي ونها لمعرض وهى وسيمة فعالة لمتواصل
امجتماعى بين امفراد سوا كانو أصدقا نعرفهم فى الموقع أو أصدقا عرفتهم من د ل
السياقات امفتراضية كانون )23، 2014 ،
وتعرف الدراسة ال الية شبكات التواصل امجتماعى بانها مجموعة من المواقع
املكترونية التى تعزز التواصل امجتماعى بين الط ب من د ل إتا ة الفرصة لمط ب
لمتعبير عن آ ار هم واتجاهاتهم ب رية.
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حدود البحث:
التزمت الدراسة بال دود اًتية:
ال دود الموضوعيةو توظيف شبكات التواصل امجتماعى فى تعزيز ابعاد المواطنة الرقميةالممثمة فى قواعد السموك الرقمى  ،و الثقافة الرقمية  ،و اممن الرقمى  ،و ال قوذ
والمسؤوليات الرقمية.
ال دود المكانيةو طبذ الجانب الميدانى لمدراسة فى كمية التربية جامعة الممك فيصل.ال دود البشريةو ط ب وطالبات البكالوريوس كمية التربية جامعة الممك فيصل. ال دود الزمنيةو طبقت أداة الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 1439/1438ه.

مهوج الدراسة:
فى ضو موضوع الدراستتة ،وما تستتعى إلى ت قيقه من أهداف ،استددم البا ثان المنهج
الوصفى الذي يمبى هدفها ويجيب عن تساؤمتها وذلك بعرض ت ميل األدب التربوي والدراسات
السابقة ذات الصمة ،وت ميل مفهوم كل من شبكات التواصل امجتماعى والمواطنة الرقمية ،
واستد ص أبرز ابعاد المواطنة الرقمية

الواجب تنميتها لدى الط ب من د ل شبكات

التواصل امجتماعى  ،وتقدي م بعض المقتر ات والتوصيات التى يمكن بمقتضا تفعيل دور
شبكات التواصل امجتماعى فى تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية لدى الطمبة.

جمتمع الدراسة وعيهتوا:
تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة وطالبات كمية التربية بجامعة الممك فيصل
المقيدين فى العام الجامعى1439/1438 -2018/2017 ،ه والبالد عددهم )3600
طالبا وطالبة ،و ادتار البا ثان عينة عشوا ية بسيطة ،من مجتمع الدراسة عتددها )360
طالب وطالبة يمثمون نسبة  )%10من مجتمع الدراسة ،وقد أجاب عمى امستبانة )356
طالب وطالبة  ،وتم استبعاد  )4استبانات من الت ميل لعدم اكتمال اإلجابة عميها وبذلك بمد
عدد امستبانات الصال ة ل ستددام  )356استبانة  ،انظر جدول رقم .)1
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جذٚي سلُ ()1
٠ج ٓ١ػذد االعزجبٔبد اٌّٛصػخ ٚاٌّغزجؼذح ٚاٌخبضؼخ ٌٍزذٍٔٚ ً١غجزٙب اٌّئ٠ٛخ
ِجّٛع االعزجبٔبد
اٌّٛصػخ
363

االعزجبٔبد اٌّغزجؼذح

اٌخبضؼخ ٌٍزذًٍ١

4

356

ٔغجخ اٌز ٟخضؼذ
ٌٍزذًٍ١
%8989

يتضح من الجدول السابذ أن عدد امستبانات الفعمية التى دضعت لمت ميل بمد ) 356
استبانة  ،بنسبة  )%98.8من مجموع امستبانات الموزعة عمى أفراد العينة وهى نسبة
عالية .

خصائص عيهة الدراسة :
تم توزيع أفراد الدراسة وفقاً لممت يرات التى تم اعتمادها فى الدراسة كما يوض ها الجدول

التالىو

جذٚي ()2
رٛص٠غ أفشاد اٌؼٕ١خ ِٓ طٍجخ وٍ١خ اٌزشث١خ جبِؼخ اٌٍّه ف١صً ف ٟضٛء ِزغ١شاد اٌذساعخ8
إٌغجخ
ن
اٌج١بْ
اٌّزغ١ش
إٌٛع
اٌّغز ٜٛاٌذساعٟ

اٌؼّش

ِىبْ اإللبِخ

اٌّجّٛع اٌىٍٝ

روش
أثٝ
األٚي
اٌثبٟٔ
اٌثبٌث
اٌشاثغ
اٌخبِظ
اٌغبدط
اٌغبثغ
اٌثبِٓ
ِٓ  19إٌ ٝألً ِٓ  23عٕخ
ِٓ  23إٌ ٝألً ِٓ  22عٕخ
ِٓ  22عٕخ فأوثش
ِذٕ٠خ
لش٠خ
ثبد٠خ
356
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134
222
11
93
28
.1
26
83
22
24
116
152
99
249
134
4

%3.86
%6284
%389
%2285
%981
%1888
% .83
% 26812
% 681
% 68.
%3286
%428.
%248.
%688.
%2882
%1812
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تشير بيانات الجدول السابذ والذى يوضح دصا ص عينة الدراسة لطمبة كمية التربية

جامعة الممك فيصل ما يمىو-

 فيما يتعمذ بمت ير النوعو اتضح أن نسبة  )%62.4من العينة إناث ونسبة تير قميمة منالعينة  )%37.6ذكور .

 فيما يتعمذ بمت ير المستوى الدراسىو أوض ت النتا ج توزيع افراد العينة عمى كافةالمستويات الدراسية ،

يث صل المستوى األول عمى نسبة  ،)%3.8والمستوى الثانى

عمى نسبة  ، )%22.5والمستوى الثالث عمى نسبة  ،)%8.1والرابع عمى نسبة

 ،)%19.9والدامس عمى نسبة  ،) % 7.3والمستوى السادس عمى نسبة 26.12

 ،)%والسابع عمى نسبة  ،)% 6.1والثامن عمى نسبة .)% 6.7

 كما يشير الجدول أن الف ة العمرية ال البة من افراد العينة مستددمى الشبكات من 25سنة فأكثر بتكرار  ) 149بنسبة  ) %53يميها الف ة العمرية من  20-18بتكرار 70

) ،ونسبة  ،)%25أما الف ة العمرية من  20سنة إلى  22جا ت فى المرتبة األديرة
بتكرار  )64بنسبة .)%23

 بالنسبة لمت ير العمرو أظهرت بيانات أن نسبة عالية من العينة  )%42.7سنها من 20إلى أقل من  22سنة  ،ونسبة  )%24.7تراوح سنها من  22سنة فأكثر.

 فيما يرتبط بمت ير مكان اإلقامةو أظهرت بيانات الجدول أن نسبة عالية من عينةالدراسة  )%69.7م ل إقامتهم المدينة  ،ونسبة  ،)%29.2ونسبة  )%1.12م ل
إقامتهم البادية .

أداة الدراسة:

* تصميم األداةو

تم امعتماد عمى أداة امستبانة وسيمة لجمع البيانات .،واشتممت امستبانة عمى

جزأين أساسيين .الجز األول ا توى عمى المعمومات األولية التى تضمنت دمس مت يرات

مستقمة ،وهىو الجنس  ،والتدصص  ،والمستوى الدراسى ،والعمر  ،ومكان امقامة  ،أما

الجز الثانى فا توى عمى م اور امستبانة وهى الم ور األول و استددام شبكات التواصل

امجتماعى وتكون من  )5بنود ت طى المجامت التالية و ال ساب عمى شبكات التواصل
امجتماعى  ،واهم مواقع التواصل امجتماعى  ،والمكان المفضل ،والوقت المست رذ ،

والموضوعات المفضل امط ع عميها  ،وبالنسبة لمم ور الم ور الثانى و دور شبكات
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التواصل امجتماعى فى تعزيز ابعاد المواطنة الرقمية فقد اشتمل عمى ث ث ابعاد ت طى

المجامت التالية البعد األول و قواعد السموك الرقمى  ،البعد الثانى و الثقافة الرقمية "  ،البعد
الثالث واممن الرقمى  ،البعد الرابع ال قوذ والمسؤوليات الرقمية  ،اما الم ور الثالث
فإشتمل عمى أهم المقتر ات التى يمكن أن تسهم فى تفعيل دور شبكات التواصل امجتماعى
فى تعزيز ابعاد المواطنة الرقمية متن وجهة نظر الط ب.

* صدذ األداة وثباتهاو

قام البا ثان بمراجعة أدبيات الدراسة ،وامستعانة بكل ما كتب ول هذا الموضوع من

ب وث ودراسات عممية ،وبعدها صي ت بنود األداة بما ي قذ أهداف الدراسة .وتم التأكد من

الصدذ الظاهري لألداة وانها تقيس ما وضعت ألجمه  ،بعرضها عمى مجموعة متدصصة
من الم كمين من ذوى الدبرة والكفا ة والتدصص فى المجال التربوي عددهم  ) 7جميعهم
من أستاذة الجامعات  ،وتم األدذ بآ ار هم ومقتر اتهم واج ار التعدي ت ال زمة وبعد إج ار

التعدي ت ال زمة تم اعتماد األداة لمتطبيذ  .وتم تدريج مستوى اإلجابة عمى كل فقرة من
فقرات امستبانة وفذ ث ث درجات لمموافقة هىو عالية 3درجات) ،متوسط 2درجتين)،

مندفضة 1درجة).

ولمت قذ من ثبات

امستبانة؛ تم استددام معامل ألفا – كرونباخ عمى عينة

استط عية مكونة من  )30فرد وكانت معام ت ثبات م اور امستبانة والدرجة الكمية دالة

إ صا ياً  ،ويوضح جدول  )3معام ت ثبات م اور امستبانة والدرجة الكمية ل ستبانة .
جذٚي ()3
ِؼبًِ أٌفب وشٔ ٚجبر ٌّذبٚس االعزجبٔخ ( ْ = ) 33
ِؼبًِ اٌثجبد
اٌّذبٚس
** 389.
اٌّذٛس األٚي :اعزخذاَ شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ8ٟ
اٌّذٛس اٌثبٔ : ٟدٚس شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟف ٟرؼض٠ض اثؼبد اٌّٛاطٕخ اٌشلّ١خ ** 3883
** 3895
اٌّذٛس اٌثبٌث ِ :مزشدبد ٌزفؼ ً١دٚس شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟف ٟرؼض٠ض اثؼبد
اٌّٛاطٕخ اٌشلّ١خ
** 3882
اٌذسجخ اٌىٍ١خ
** داٌخ ػٕذ ِغز3831 ٜٛ

يتبين من الجدول السابذ أن معام ت الثبات مرتفعة ودالة عند مستوى  0.01سوا

لم اور امستبانة أو الدرجة الكمية ل ستبانة وهى  0.92تمثل نسبة ثبات مرتفعة يمكن
الوثوذ بها  ،وكذا امطم نان إلى امستبانة  ،وامكانية تطبيقها  ،وت ميل نتا جها إ صا ياً.

-دطوات تطبيذ امستبانةو بعد التأكد من صدذ وثبات امستبانة تم عرضها عمى عمادة

كمية التربية بجامعة الممك فيصل وأدذ الموافقة عمى التطبيذ  ،وتم توزيع امستبانات عمى
أفراد مجتمع الدراسة يدوياً والكترونيا.
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-المعالجة اإل صا يةو

اعتمدت الدراسة من د ل برنامج  )SPSSعمى مجموعة من األساليب اإل صا ية التى
تستهدف القيام بعممية الت ميل الوصفى وامستدملى لعبارات امستبانة ،ومنهاو
 التك اررات والنسب الم وية لوصف عينة الدراسة وت ديد استجابات أفراد العينة تجام اور أداة الدراسة.
-

امن راف المعيارى والمتوسط ال سابى لترتيب استجابات أفراد عينة الدراسة تجا

فقرات م اور الدراسة.
معامل ارتباط الفاكرويناخ  )Alpha Cronbachلت ديد معامل ثبات أداة الدراسة.

ادتبار العينة المستقمة  Independent Sample T test-لمتعرف عمى الفروذ
فى استجابات العينة المب وثة ول توظيف شبكات التواصل امجتماعى فى تعزيز
ابعاد المواطنة الرقمية تعزى لمت ير النوع .

حتليل نتائج الدراسة:

- )1نتا ج السؤال األول ونصه و واقع استددام شبكات التواصل امجتماعى من وجهة

نظر أف ارد العينة  ،ويمكن توضيح نتيجته من د ل ما يمى و

جذٚي ()4
٠ج ٓ١اعزجبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ دٛي ٚالغ اعزخذاَ شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػٚ ِٓ ٟجٙخ ٔظش أفشاد اٌؼٕ١خ 8
اٌؼجبسح

اٌج١بْ

ٔؼُ
رٍّه دغبة ػٍ ٝشجىبد اٌزٛاصً
االجزّبػٟ
ال
اُ٘ ِٛالغ اٌزٛاصً االجزّبػ ٟثبٌٕغجخ أغزجشاَ
ٌه
ف١ظ ثٛن
رٛر١ش
عٕبة شبد
ٛ٠رٛ١ة
ألً ِٓ عبػز ٓ١ف ٟاٌَٛ١
ػذد اٌغبػبد اٌز ٟرمضٙ١ب فٟ
اعزخذاِه ٌشجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ 2 ِٓ ٟإٌ 5 ٝعبػبد ف ٟاٌَٛ١
ِٓ  5عبػبد فأوثش ف ٟاٌَٛ١
إٌّضي
ِىبْ اعزخذاَ شجىبد اٌزٛاصً
االجزّبػٟ
اٌىٍ١خ
أِبوٓ ػبِخ
أخشٜ
اٌّٛضٛػبد اٌز ٟرفضً اٌزؼشف ػٍٙ١ب اٌذ١ٕ٠خ
ِٓ خالي اعزخذاِه ٌشجىبد اٌزٛاصً اٌثمبف١خ
االجزّبػٟ
اٌغ١بع١خ

- 707 -

ن

إٌغجخ

356
125
8
116
54
2.
66
154
136
246
.
69
34
45
131

%133
%3581
%285
%3286
%1582
%.86
1986
4383
3982
6881
283
1881
886
128.
2984

68

1884
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اٌش٠بض١خ
اٌزؼٍ١ّ١خ
اٌزغٍ١خ
356

اٌّجّٛع اٌىٍٝ

381
1284
2482

11
44
96

بامط ع عمى الجدول رقم  )4والذي يوضح دصا ص عينة الدراسة تبين ما يمىو
 -1أن جميع أفراد العينة من الط ب عينة الدراسة) يستددموا شبكات التواصل امجتماعى
بتكرار  356أي بنسبة .)%100
 -2أن " سناب شات " هو األكثر استدداماً من الطمبة يث جا فى المرتبة األولى بنسبة
 ، )%35.1يميه " توتير " فى المرتبة الثانية بنسبة  ،)%32.6و ام نستجرام فى

المرتبة الثالثة بنسبة  ، )%15.2ولعل ذلك يرجع لطبيعة المجتمع السعودى والذى يرى
فى التوتر وامنستجرام وسناب شات افضل مواقع التواصل امجتماعى  ،فى ين جا "
يوتيوب " فى

المرتبة الرابعة فكانت بنسبة  ، )%7.6أما المرتبة األديرة وامقل

استدداما بالنسبة لمط ب أفراد العينة هى " فيس بوك " بنسبة  ، )%2.5وهذا يدل
عمى أن شبكات التواصل امجتماعى لها تأثير مم وظ لمتواصل والتفاعل بين طمبة
الجامعة.
 -3يبين الجدول السابذ أن أهم الموضوعات التى يفضل التعرف عميها لدى الط ب عينة
الدراسة) من د ل استددام

شبكات التواصل امجتماعى هى الثقافية

المرتبة األولى بنسبة  ،)28.4يميها فى المرتبة الثانية السياسية

يث ا تمت

يث ا تمت هذ

المرتبة بنسبة  ، )19.4وجا فى المرتبة الثالثة التسمية بنسبة  ، ) %24.2أما
المرتبة الرابعة كانت لمموضوعات الدينية بنسبة  )%12.7وجا ت فى المرتبة الدامسة
الموضوعات التعميمية بنسبة  ، )12.4يميها المرتبة السادسة موضوعات الرياضية
بنسبة . )%3.1
 -4ان نسبة  )%43.3من الط ب افراد العينة يقضون من  ) 2إلى
اليوم

) 5ساعات فى

 ،تمى ذلك نسبة  )%38.2يقضون من  ) 5ساعات فأكثر فى اليوم فى

تصفح مواقع شبكات التواصل امجتماعى  ،كما أوض ت البيانات أن نسبة قميمة منهم
وهى  )%18.6يقضون أقل من ساعتين فى اليوم .
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-5ان نسبة  )%69.1من الط ب أفراد العينة تفضل استددام شبكات التواصل
امجتماعى فى المنزل يث ا تل المرتبة األولى  ،ثم جا ت أماكن عامة فى المرتبة
الثانية بنسبة  ،)%19.1فى

ين جا

ديار أدرى فى المرتبة الثالثة بنسبة

 ، )%9.6وادير جا ت الكمية فى المرتبة األديرة بنسبة .)%2.0
جذٚي ()5
٠ج ٓ١اعزجبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ دٛي دٚس شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟف ٟرؼض٠ض ثؼذ لٛاػذ اٌغٍٛن اٌشلّٟ
ٌٍّٛاطٕخ اٌشلّ١خ8

تشير بيانات الجدول رقم  )5أن نسبة الموافقة عمى دور شبكات التواصل امجتماعى فى
تعزيز بعد قواعد السموك الرقمى لممواطنة الرقمية من قبل المب وثين عينة الدراسة مرتفعة ،
دسجخ اٌّٛافمخ
-1رؼًّ شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟػٍ ٝاٌزأوذ
ِٓ ػذَ ِشبسوخ اٌّذز ٜٛاٌشلّ ٟاٌز٠ ٞذًّ
دمٛق طجغ ٔ ٚشش ِغ ا٢خش8ٓ٠
 -2رٛفش شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟاٌ١بد ٌٍزأوذ
ِٓ اٌمٛاػذ اٌٍغ٠ٛخ ٚإٌذ٠ٛخ ٚػالِبد اٌزشلُ١
لجً إسعبي اٌشعبٌخ اٌخبصخ ثه
-3رذشص شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟػٍ ٝػذَ
وزبثخ أ ٞشٟء خبص ال رش٠ذ ٔششٖ
-4رذث اٌج١ئخ اٌشلّ١خ ػٍ ٝشجىبد اٌزٛاصً
االجزّبػ ٟػٍ ٝادزشاَ اساء االخشٚ ٓ٠اٌزٕبفظ
ِؼُٙ
-5رغبػذ شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟػٍ ٝاٌزأوذ
ِٓ ِصبدس اٌّؼٍِٛبد لجً ٔشش٘ب
-6رذث شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟػٍ ٝػذَ
اعزخذاَ اٌجٍطجخ ٌٚغخ اٌزذش٠ض ِغ االخشٓ٠
 -.رذث شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟػٍ ٝػذَ
االطالع ػٍ ٝاٌّؼٍِٛبد اٌّذفٛظخ ػٍ ٝاألجٙضح
اٌشلّ١خ اٌخبصخ ثبألخش ٓ٠؛ اال ثّٛافمزُٙ
 -9رٍضَ شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟاإلشبسح
ٌّصذس اٌّذز ٜٛاٌشلّ ٟػٕذ االعزفبدح ِٕٗ 8
 -8رذػ ٛشجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟػٍٝ
ادزشاَ ا٢خشٚ ٓ٠ػذَ اٌزؼذ ٞػٍ ٝدمٛل8ُٙ
 -13رٕشش شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػٟ
االسشبداد ثؼذَ رجبدي اٌّذز ٜٛاٌشلّ ٟاٌّخً
ثب٢داة8
 -11رذث شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟػٍٝ
اٌٛػ ٟثؼذَ اخزشاق األٔظّخ  ٚاٌذٛاع١ت
اٌخبصخ ثبألفشاد أ ٚإٌّظّبد8
 -12رذث شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟػٍ ٝػذَ
اعزخذاَ ثشاِج اٌمشصٕخ أ ٚعشلخ ٘٠ٛخ
أشخبص آخش8ٓ٠

ِٛافك

اٌ ٝدذ ِب

ن
%

155
4386

164
4681

غ١ش
ِٛافك
3.
1384

اٌّزٛعظ
اٌذغبثٟ
1866

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ
866

اٌزش
ر١ت
13

ن
%

1.9
4888

123
3486

55
1584

1865

8.3

6

ن

1.1

116

68

18.1

8..

9

%
ن

4983
1..

3286
145

1884
33

1858

86.

.

%

488.

438.

883

ن

13.

123

86

1898

892

11

%
ن

3984
141
3886

3486
131
3689

2.83
94
2386

1894

892

12

21.

113

2.

184.

8.3

1

6183

3388

.86

%
ن
ن
%

168
4.84

142
3888

43
1281

1865

8.6

8

ن

189

115

43

1856

893

4

%

5586

3283

1182

ن

186

115

44

%

5583
5
213
5988

3283

1284

ن
%

213

ن
%

709
58893

1859

893

5

11.
3288

28
981

1851

892

2

134
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وتراو ت بين  ، )%61.0و ، )%38.4بمتوسط سابى ما بين  ،1.47و ، )1.84وجا
فى الرتبة األولى عبارة ت ث شبكات التواصل امجتماعى عمى عدم امط ع عمى المعمومات
الم فوظة عمى األجهزة الرقمية الداصة باألدرين ؛ ام بموافقتهم ،بتكرار  )%61.0ومتوسط
سابى و  ) 1.47ان راف معيارى  ، ).70وفى الرتبة الثانية عبارة ت ث شبكات التواصل
امجتماعى عمى الوعى بعدم ادتراذ األنظمة و ال واسيب الداصة باألفراد أو المنظمات
بنسبة  ) %58.9ومتوسط

سابى  )1.51وان راف معيارى  ،).82وجا فى الرتبة

األديرة عبارة ت ث شبكات التواصل امجتماعى عمى عدم استددام البمطجة ول ة الت ريض
بنسبة  ) %39.6ومتوسط سابى  )1.84وان راف معيارى .).82
جذٚي سلُ ()6
٠ج ٓ١اعزجبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ دٛي دٚس شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟف ٟرؼض٠ض ثؼذ اٌثمبفخ اٌشلّ١خ ٌٍّٛاطٕخ
اٌشلّ١خ8

يتبين من الجدول رقم  )6الذي يوضح دور شبكات التواصل امجتماعى فى تعزيز
بعد الثقافة الرقمية لممواطنة الرقمية لدي طمبة الجامعة عينة الدراسة ،أن هناك قد ار كبي ار من
دسجخ اٌّٛافمخ
-1رغ ُٙشجىبد اٌزٛاصً
االجزّبػ ٟف ٟاٌزؼٍُ  ٚاٌزّىٓ ِٓ
اٌزىٌٕٛٛج١ب لجً اعزخذاِٙب
-2رغبػذ شجىبد اٌزٛاصً
االجزّبػ ٟػٍ ٝاٌزذمك ِٓ دلخ
ٚصذخ اٌّؼٍِٛبد  ٚرمُ١١
اٌّصبدس اٌّخزٍفخ فٚ ٟعبئً
اٌزٛاصً االجزّبػ8 ٟ
-3رغّخ شجىبد اٌزٛاصً
االجزّبػ ٟفِ ٟشبسوخ اٌّؼٍِٛبد
اٌصذ١ذخ ِٓ ِٛالؼٙب اٌّخزٍفخ
-4رٛفش شجىبد اٌزٛاصً
االجزّبػ ٟاٌٛعبئً اٌالصِخ
ٌىشف  ٚرط٠ٛش أّٔبط اٌزؼٍُ ػٍٝ
اٌشجىخ اٌؼٕىجٛر١خ  ٚاٌزؼٍُ ػٓ
ثؼذ8
-5رٛف١ش شجىبد اٌزٛاصً
االجزّبػِ ٟذز ٜٛسلّ ٟدل١ك
ر ٚصٍخ ثّجبالد رؼٍ١ّ١خ ِزٕٛػخ

ِٛافك
ن
%

283
9283

اٌ ٝدذ
ِب
39
1386

غ١ش
ِٛافك
25
.832

اٌّزٛعظ
اٌذغبثٟ
1831

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ
8861

1

ن
%

259
.284

98
25

8
285

1833

8953

2

ن
%

1.3
4985

139
398.

45
1286

186.

8885

5

ن

225

136

25

184.

8884

4

%

6382

288.

.832

ن
%

249
.284

85
2686

13
38.

183.

8899

اٌزشر١ت

3
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شبكات التواصل االجتماعي وسبل توظيفها في تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية ................

لت قيذ مواطنة رقمية فاعمة وذات اثر  ،كما تشير البيانات إلى ارتفاع استجابات مفردات
العينة لهذا البعد عمى الن و التالىو تصدر الترتيب األولو تسهم شبكات التواصل امجتماعى
فى التعمم و التمكن من التكنولوجيا قبل استددامها  ،وذلك بنسبة  )%82.3ومتوسط
سابى و  )1.31ان راف معيارى  ).961وا تل الترتيب الثانىو تساعد شبكات التواصل
امجتماعى عمى الت قذ من دقة وص ة المعمومات و تقييم المصادر المدتمفة فى وسا ل
التواصل امجتماعى ، .

صل عمى بنسبة  )%82.3ومتوسط

يث

وان راف معيارى  ،).961وجا

سابى )1.31

فى الترتيب الثالثو توفير شبكات التواصل امجتماعى

م توى رقمى دقيذ ذو صمة بمجامت تعميمية متنوعة  ،وذلك بنسبة  ) %72.4ومتوسط
سابى  )1.37وان راف معيارى  ، ).988وا تل الترتيب الرابعو توفر شبكات التواصل
امجتماعى الوسا ل ال زمة لكشف و تطوير أنماط التعمم عمى الشبكة العنكبوتية و التعمم عن
بعد وذلك بنسبة  ) %63.2ومتوسط سابى  )1.47وان راف معيارى .).994اما الترتيب
األدير و تسمح شبكات التواصل امجتماعى فى مشاركة المعمومات الص ي ة من مواقعها
المدتمفة

 ،وذلك بنسبة

 ) %48.5ومتوسط

سابى

 )1.67وان راف معيارى

 .).995ومجمل القول و ارتفاع نسبة امستجابة بشكل عام لبعد دور شبكات التواصل
امجتماعى فى تعزيز الثقافة الرقمية لدي طمبة الجامعة كمددل لتنمية لممواطنة الرقمية ،
ويتفذ ذلك مع البربري  ) 2015والدهشان  ،والفويهى  ، ) 2015و( 2016) Gazi
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جذٚي ().
٠ج ٓ١اعزجبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ دٛي دٚس شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟف ٟرؼض٠ض ثؼذ االِٓ اٌشلّٟ
ٌٍّٛاطٕخ اٌشلّ١خ8

دسجخ اٌّٛافمخ
-1رز١خ شجىبد اٌزٛاصً
االجزّبػ ٟاالطالع ػٍ ٝلٛأٓ١
 ٚػمٛثبد ٔظبَ ِىبفذخ جشائُ
اٌّؼٍِٛبر١خ  ٚاٌصبدسح ِٓ
اٌ١ٙئبد اٌذى١ِٛخ 8
-2رذشص شجىبد اٌزٛاصً
االجزّبػ ٟػٍ ٝاٌزأوذ ِٓ أِبْ
اٌّٛلغ ِٓ خالي اٌجذث ػٓ
سِض  httpsف ٟشش٠ظ اٌؼٕٛاْ
 ٚأ٠مٔٛخ اٌمفً
-3رؼٍٓ شجىبد اٌزٛاصً
االجزّبػ ٟػٍ ٝاٌزأوذ ِٓ
ِصذال١خ ِٛ ٚثٛل١خ اٌّٛلغ
اٌزجبسٞ
-4رذث شجىبد اٌزٛاصً
االجزّبػ ٟػٍ ٝاٌذزس ػٕذ
ادخبي ث١بٔبد ثطبلخ اٌف١ضا ٚ
اٌذفغ ػجش ثطبلخ ف١ضا اٌزغٛق
"ِغجمخ اٌذفغ
-5رٕشش شجىبد اٌزٛاصً
االجزّبػ ٟاٌذث ػٍ ٝاٌمشاءح
اٌج١ذح ٌغ١بعخ ِ ٚؼٍِٛبد
اٌّٛلغ اٌزجبس8 ٞ
-6رٛف١ش شجىبد اٌزٛاصً
االجزّبػ ٟفٍزش ٌٍشعبئً غ١ش
اٌّشغٛة فٙ١ب  ٚػذَ فزخ
ِشفمبد سعبئً ِث١شح ٌٍش٠جخ
-.رز١خ شجىبد اٌزٛاصً
االجزّبػ ٟثشٔبِج رشش١خ /
دجت اٌّٛالغ غ١ش اٌّالئّخ فٟ
ِٛالغ اٌزٛاصً االجزّبػ8ٟ

ِٛافك

اٌ ٝدذ
ِب
132

غ١ش
ِٛافك
12
384

ن

212

%

5885

3.81

ن

285

32

29

%

9481

883

.88

ن

266

..

13

%

.48.

2186

38.

ن

254

93

18

%

.183

2383

583

ن

236

113

3.

%

5.89

318.

1384

ن

231

86

28

6489

2.83

981

ن

233

136

23

%

6486

2889

586

%
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اٌّزٛعظ
اٌذغبثٟ
183.

839

1833

1838

185.

1848

1846

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ
1834

1823

1812

1818

1829

1831

1834

اٌزشر١ت

6

1

2

3

.

4

5
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يتبين من الجدول رقم  )7الذي يوضح دور شبكات التواصل امجتماعى فى تعزيز
بعد اممن الرقمى لممواطنة الرقمية لدي طمبة الجامعة عينة الدراسة ،أن هناك قد ار كبي ار من
امهتمام من جانب الط ب فى استددام شبكات التواصل امجتماعى لتنمية بعد اممن الرقمى
 ،كما تشير البيانات إلى ارتفاع استجابات مفردات العينة لهذ البعد عمى الن و التالىو تصدر
الترتيب األولو ت رص شبكات التواصل امجتماعى عمى التأكد من أمان الموقع من د ل
الب ث عن رمز  httpsفى شريط العنوان و أيقونة القفل  ،وذلك بنسبة  )84.1ومتوسط
سابى  ).38وان راف معياري ) 1.23

وا تل الترتيب الثانىو تعمن شبكات التواصل

امجتماعى عمى التأكد من مصداقية و موثوقية الموقع التجاري ، .يث صل عمى نسبة
 ،)%74.7ومتوسط سابى  ،)1.33وان راف معيارى  ، )1.12وجا فى الترتيب الثالثو
ت ث شبكات التواصل امجتماعى عمى ال ذر عند اددال بيانات بطاقة الفي از و الدفع عبر
بطاقة في از التسوذ "مسبقة الدفع  ،بنسبة  ،)%71.3ومتوسط سابى  ،)1.39وان راف
معيارى .، ،)1.12اما الترتيب األدير و تنشر شبكات التواصل امجتماعى ال ث عمى الق ار ة
الجيدة لسياسة و معمومات الموقع التجاري  ،بنسبة  ،)%57.8ومتوسط سابى ،)1.57
وان راف معيارى  ،)1.28ويتفذ ذلك مع دراسة بشير  ، ) 2016واألمين .) 2017
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جدول )8
يبين استجابات أفراد العينة ول دور شبكات التواصل امجتماعى فى تعزيز بعد ال قوذ
والمسؤوليات لممواطنة الرقمية .
دسجخ اٌّٛافمخ
-1رذشص شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػٟ
ػٍ ٝرٛػ١خ االفشاد ثذمٛلٚ ُٙ
ِغؤ١ٌٚبر ُٙػٕذ اعزخذاَ اٌزمٕ١بد
اٌشلّ١خ 8
-2رؼٍٓ شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟػٓ
االٌزضاَ ثغ١بعبد االعزخذاَ ِٓ لجً
اٌجٙبد اٌّخزصخ ٚاٌمٛأ ٓ١اٌشلّ١خ ٚ
األٔظّخ األخالل١خ ف ٟاٌؼبٌُ اٌشلّ8ٟ
-3رذث شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػٟ
ػٍ ٝاعزخذاَ اٌزىٌٕٛٛج١ب اٌشلّ١خ
ثّغؤ١ٌٚخ 8
-4رٛف١ش شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػٟ
اٌذك ألِٛ ٞاطٓ اِزالن دمٛق ٍِى١خ
ألػّبٌٗ أ ٚاٌغّبح ثٕشش إٔزبجٗ ِجبٔبً8
-5رذشص شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػٟ
ػٍ ٝاٌغّبح ثبعزخذاَ اٌّصبدس
اٌّزٛاجذح ف ٟاٌشجىخ اإلٌىزش١ٔٚخ ثشىً
أخالل8ٟ
-6رٍضِه شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػٟ
ػٍ ٝروش ِصذس اٌّذز ٜٛاٌشلّ ٟػٕذ
االعزفبدح ِٕٗ 8
-.رذث شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػٟ
ػٍ ٝاٌٛػ ٟثؼذَ إ٠زاء ا٢خشٚ ٓ٠
إٌّظّبد ثبٌغٍٛو١بد  ٚاٌىٍّبد اٌغ١ش
ِغؤٌٚخ8
-9رؼًّ شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػٟ
ػٍ ٝاٌذث ػٍ ٝاالثالؽ ػٓ اٌغٍٛو١بد
اٌغ١ش ِغؤٌٚخ " وبٌزٙذ٠ذ  ٚاالثزضاص ٚ
اٌزذشػ " ٌٍجٙبد اٌّخزصخ ٚ
األشخبص اٌجبٌغ8ٓ١
-8رٙزُ شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػٟ
ثزٛظ١ف اٌزمٕ١خ اٌذذ٠ثخ ثّخزٍف
ِجبالد اٌذ١بح8
-13رؼًّ شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػٟ
ػٍٔ ٝشش اٌٛػ ٟثبألخالل١بد اٌشلّ١خ
ٌّغزخذِ ٟاٌشجىخ  ٚاٌطشق اإل٠جبث١خ
العزخذاَ اٌزمٕ١بد  ٚاٌشجىبد8

ِٛافك

اٌ ٝدذ
ِب
118
3384

39
1386

ن 24.
6883 %

99
248.

21
588

1842

ن 246
6881 %

84
2681

16
485

83.64

1859

8.

14

1842

1852

3

6983 %
ن 238
6.83 %

2.82
82
2589

25
.83

1853

185.

6

231
6489

133
2988

22
682

1842

1861

.

%
ن 158

125

.2

4486

3581

2382

ن 235
5.85 %

ن 188
5588 %

ن

ن

245

غ١ش ِٛافك

اٌّزٛعظ
اٌذغبثٟ
1861

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ
1841

8

1844

2

3

1849

1869

اٌزشر١ت

13

121
3483

33
984

1848

18.3

9

62

23

1894

1892

1

.681 %

1.84

685

ن 244
6985 %

135
2885

.
283

ن

2.1

%
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يتبين من الجدول رقم  )8الذي يوضح دور شبكات التواصل امجتماعى فى تعزيز
ال قوذ والمسؤوليات لممواطنة الرقمية لدي طمبة الجامعة عينة الدراسة ،أن هناك قد ار كبي ار
من امهتمام من جانب الط ب فى جعل شبكات التواصل امجتماعى لها دور فى تعزيز
ال قوذ والمسؤوليات لممواطنة الرقمية لدي طمبة الجامعة  ،كما تشير البيانات إلى ارتفاع
استجابات عبارات العينة لهذ البعد عمى الن و التالىو تصدر الترتيب األولو ت رص شبكات
التواصل امجتماعى عمى توعية امفراد ب قوقهم و مسؤولياتهم عند استددام التقنيات
الرقمية  )%76.1ومتوسط سابى  ).1.84وان راف معياري ، )1.82وا تل الترتيب
الثانى تعمن شبكات التواصل امجتماعى عن املتزام بسياسات امستددام من قبل الجهات
المدتصة والقوانين الرقمية و األنظمة األد قية فى العالم الرقمى يث صل عمى نسبة
 ،)%69.3ومتوسط سابى  ،)1.42وان راف معيارى .)1.44اما الترتيب األدير و ت ث
شبكات التواصل امجتماعى عمى الوعى بعدم إيذا اًدرين و المنظمات بالسموكيات و
الكممات ال ير مسؤولة ،.بنسبة  ،)%44.6ومتوسط سابى  ،)1.48وان راف
معيارى  ،)1.68ويتفذ ذلك مع دراسة ال ربى .)2016
نتا ج السؤال الثانى ونصه و هل توجد فروذ ذات دملة إ صا ية بين الب وثين عينةالدراسة ول توظيف شبكات التواصل امجتماعى فى تعزيز ابعاد المواطنة الرقمية تعزى
لمت ير النوع ؟ولمت قذ من ص ة هذ الفرضية تم استددام ادتبار ت) لت ميل الفروذ بين
متوسطات درجات امناث والذكور فى ابعاد المواطنة الرقمية

جذٚي ()8
٠ج ٓ١اعزجبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ دٛي دٚس شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟف ٟرؼض٠ض أثؼبد اٌّٛاطٕخ اٌشلّ١خ
رؼض٠شٌّ ٜزغ١ش إٌٛع 8
اٌمّ١خ
االٔذشاف
اٌّزٛعظ
االدزّبٌ١خ
لّ١خ )د)
اٌجٕظ اٌؼذد
اثؼبد االعزجبٔخ
اٌّؼ١بسٞ
اٌذغبثٟ
()Sig
839223
1866
134
روش
345
4835.
لٛاػذ اٌغٍٛن اٌشلّٟ
.45523
1863
222
أثٝ
834653
1846
134
روش
8238
1859
اٌثمبفخ اٌشلّ١خ
8398..
1841
222
أثٝ
833223
1848
134
روش
8245
1835
االِٓ اٌشلّٟ
83.9.6
183.
222
أثٝ
.35123
1848
134
روش
اٌذمٛق ٚاٌّغؤ١ٌٚبد
.1.2
189.
اٌشلّ١خ
83.539
1839
222
أثٝ
االثؼبد ِجزّؼخ

روش
أثٝ

134
222

1852
1845
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يتضح من الجدول  ) 9وجود فروذ ذات دملة إ صا ية تعزى لمت ير النوع لصالح الذكور
ول دور شبكات التواصل امجتماعى فى تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية  ،يث بم ت قيمة ت
 )10.18عند مستوى دالة ،) 0.01وعند مقارنة متوسطى المجموعتين نجد أن الذكور
صمو عمى متوسط ، )1.52بينما صل اإلناث عمى متوسط .)1.45

نتا ج السؤال الثالث ونصه و أهم المقتر ات التى يمكن أن تسهم فى تفعيل دور شبكاتالتواصل امجتماعى فى تعزيز ابعاد المواطنة الرقمية .
جذٚي ()13
٠ج ٓ١اعزجبثبد أفشاد اٌؼٕ١خ دٛي أُ٘ اٌّمزشدبد اٌزّ٠ ٟىٓ أْ رغ ُٙف ٟرفؼ ً١دٚس شجىبد اٌزٛاصً

امجتماعى فى تعزيز ابعاد المواطنة الرقمية.
ِٛافك

دسجخ اٌّٛافمخ

اٌ ٝدذ
ِب
114
3283
9.
2484

غ١ش
ِٛافك
11
381
8
285
13

اٌّزٛعظ
اٌذغبثٟ
1838

االٔذشاف
اٌّؼ١بسٞ
1899

4

1842

1883

1

1849

1886

4

-1رٛظ١ف شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟفٔ ٟشش
ِجبد ٜاالِٓ اٌشلّ ٟثِ ٓ١غزخذِٙ١ب 8

ن
%
ن
%

-3اعرخداَ شثوبد اٌرٚاصي االجرِبػ ٟفٟ
رذػ ُ١لٛاػذ اٌغٍٛن اٌشلِّ ِٓ ٟؼب١٠ش اٌغٍٛن
أ ٚاإلجشاءاد اٌّزٛلؼخ ِٓ لجً اٌّغزخذِ8 ٓ١
-4رٚػ٠خ طالة اٌجبِؼبد ثأِ٘٠خ اٌّٛاطٕخ
اٌشلّ١خ ٚاثؼبد٘ب اٌّخزٍفخ

ن

231
6489
263
.383
3
231

112

%

6489

3185

38.

ن

225

112

18

184

%
ن

6382
21.

3185
123

583
18

1838

%

6388

338.

583

ن
%
ن

241
6.86
238

133
2988
131

12
384
16

%

6.81

2984

485

-2رٚظ٠ف شثوبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟفٟ
اٌِشبسوخ فٔ ٟشش اٌثمبفخ اٌشلّ١خ ثٓ١
ِغزخذِٙ١ب8

-5رثص٠س طالة اٌجبِؼبد ثأٔٚاع ٚعبئي
اٌرٚاصي االجزّبػ ٝاٌفؼبٌخ ف ٟرِٔ٠خ اثؼبد
اٌِٚاطٔخ اٌشلّ١خ
-6رّٕ١خ االِٓ اٌفىشٌ ٞد ٞطالة اٌجبِؼبد ثِب
 ِٟٔ٠لٚ ُ١عٍٛو١بد اٌّٛاطٕخ اٌشلّ١خ ٌذ8 ُٙ٠
-.رمذ ُ٠دٚساد ِجبٔ١خ ٌٍطالة دـٛي و١ف١ـخ
االعزخذاَ األِٓ ٌشجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟفٟ
رفؼ ً١اثؼبد اٌّٛاطٕخ اٌشلّ١خ .
-9اعزضبفخ اٌؼٍّبء ٚاٌّخزصـ ٓ١ػجش ِٛالغ
اٌزٛاصً االجزّبػٌ ٟزجصـ١ش االفشاد ػٍٝ
دمٛلِٚ ُٙغئ١ٌٛبر ُٙاٌشلّ١خ8
-8رىث١ف دّالد اٌزٛػ١خ فِ ٟخزٍف ٚعبئً
شجىبد اٌزٛاصً االجزّبػ ٟدٛي ِفَٛٙ
اٌّٛاطٕخ اٌشلّ١خ ٚفٍغفزٙب8

2811
28363

اٌزشر١ت

6
.

1848

2812

2

1853

2819

3

ن
%

226
6384

131
2984

28
981

1855

2823

5

ن

216

139

32

184.

282.

9

%

6386

3383

883

%
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يتبين من الجدول رقم  ) 10الذي يوضح أهم المقتر ات التى يمكن أن تسهم فى
تفعيل دور شبكات التواصل امجتماعى فى تعزيز ابعاد المواطنة الرقمية لدي عينة الدراسة،
أن هناك قد ار كبي ار من امهتمام من جانب الط ب فى تفعيل دور شبكات التواصل امجتماعى
لتعزيز ابعاد المواطنة الرقمية لدي طمبة الجامعة  ،كما تشير البيانات إلى ارتفاع استجابات
عبارات العينة لهذ البعد عمى الن و التالىو تصدر الترتيب األولو توظيف شبكات التواصل
امجتماعى فى المشاركة فى نشر الثقافة الرقمية بين مستددميها ،.وذلك بنسبة
 )%73.03ومتوسط سابى  ، )1.42وان راف معياري  ، )1.90وا تل الترتيب الثانىو
تنمية اممن الفكري لدي ط ب الجامعات بما ينمى قيم وسموكيات المواطنة الرقمية لديهم ،
يث صل عمى نسبة  ،)%67.6ومتوسط سابى  ،)1.49وان راف معيارى ، )2.12
وجا فى الترتيب الثالثو تقديم دورات مجانية لمط ب تول كيفيتة امستددام األمن لشبكات
التواصل امجتماعى فى تفعيل ابعاد المواطنة الرقمية  ،بنسبة  ،)%67.1ومتوسط سابى
 ،)1.53وان راف معيارى  ،)2.18اما الترتيب األدير و تكثيف م ت التوعية فى مدتمف
وسا ل شبكات التواصل امجتماعى
 ،)%60.6متوسط

ول مفهوم المواطنة الرقمية وفمسفتها،

بنسبة

سابى  ،)1.47وان راف معيارى  ،)2.27ويتفذ ذلك مع دراسة

الرشيدي ،و شواقفة ،والقاعود ،) 2017 ،و دراسة كا از ) Casa, 2018

مهاقشة نتائـج الدراسة وتوصمت الدراسة لعدد من النتا ج  ،كان من أهمها مايمى و
 -1تشير النتا ج الى اهتمام طمبة الجامعة باستددام شبكات التواصل امجتماعى وقد ا تل
موقع سناب شات " المرتبة األولى بنسبة  ، )%35.1يميه " توتير " فى المرتبة الثانية
بنسبة  ،)%32.6أما المرتبة األديرة وامقل استدداما هى " فيس بوك " بنسبة
. )%2.5
 -2كشفت نتا ج الدارسة أن أهم الموضوعات التى يفضل التعرف عميها لدى الط ب من
د ل استددام شبكات التواصل امجتماعى هى الثقافية يث ا تمت المرتبة األولى
بنسبة  ،)28.4يميها فى المرتبة الثانية السياسية

يث ا تمت هذ المرتبة بنسبة

 ، )19.4وجا فى المرتبة الثالثة التسمية بنسبة  ، ) %24.2أما المرتبة الرابعة
كانت لموضوعات الدينية بنسبة  )%12.7وجا ت فى المرتبة الدامسة الموضوعات
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التعميمية بنسبة  ، )12.4يميها المرتبة السادسة موضوعات الرياضية بنسبة )%3.1
.
 -3ان نسبة  )%43.3من الط ب افراد العينة يقضون من من  2إلى  5ساعات فى
اليوم

 ،تمى ذلك نسبة  )%38.2يقضون من  5ساعات فأكثر فى اليوم

 ،ولعل

ذلك يوضح أن الشباب لديهم الكثير من امهتمامات بينهم وبين الكمبيوتر بصفة عامة
وشبكات التواصل امجتماعى بصفة داصة ،كما أوض ت البيانات أن نسبة قميمة منهم
وهى  )%18.6يقضون أقل من ساعتين فى اليوم .
 -4أظهرت نتا ج الدارسة ان نسبة  )69.1من الط ب تفضل استددام شبكات التواصل
امجتماعى فى المنزل يث ا تل المرتبة األولى  ،ثم جا ت أماكن عامة فى المرتبة
الثانية بنسبة  ،)19.1فى ين جا ديار أدرى فى المرتبة الرابعة بنسبة ، )9.6
وادير جا ت الكمية فى المرتبة األديرة بنسبة .) 9.6
 -5أن نسبة الموافقة عمى دور شبكات التواصل امجتماعى فى تعزيز بعد قواعد السموك
الرقمى لممواطنة الرقمية مرتفعة  ،تراو ت بين  ، )%61.0و  )%38.4بمتوسط
سابى ما بين 1.47الى )1.84
 -6أن هناك قد ار كبي ار من امهتمام من جانب الط ب فى تعزيز شبكات التواصل امجتماعى
لتنمية بعد الثقافة الرقمية لت قيذ مواطنة رقمية فاعمة وذات اثر  ،كما تشير البيانات
إلى ارتفاع استجابات مفردات العينة
 -7أن هناك قد ار كبي ار من امهتمام من جانب الط ب فى استددام شبكات التواصل
امجتماعى لتنمية بعد اممن الرقمى  ،كما تشير البيانات إلى ارتفاع استجابات مفردات
العينة لهذ البعد عمى الن و التالىو تصدر الترتيب األولو ت رص شبكات التواصل
امجتماعى عمى التأكد من أمان الموقع من د ل الب ث عن رمز  httpsفى شريط
العنوان و أيقونة القفل  ،وذلك بنسبة  )84.1ومتوسط

سابى  ).38وان راف

معياري ) 1.23
 -8أن هناك قد ار كبي ار من امهتمام من جانب الط ب فى جعل شبكات التواصل امجتماعى
لها دور فى تعزيز ال قوذ والمسؤوليات لممواطنة الرقمية لدي طمبة الجامعة  ،كما
تشير الب يانات إلى ارتفاع استجابات عبارات العينة لهذ البعد عمى الن و التالىو تصدر
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الترتيب األولو ت رص شبكات التواصل امجتماعى عمى توعية

امفراد ب قوقهم

ومسؤولياتهم عند استددام التقنيات الرقمية  )76.1 .ومتوسط

سابى ).1.84

وان راف معياري )1.82
 -9وجود فروذ ذات دم لة إ صا ية تعزى لمت ير النوع لصالح الذكور

ول ول دور

شبكات التواصل امجتماعى فى تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية.
 -10أظهرت نتا ج الدارسة عن مجموعة مقتر ات يمكن أن تسهم فى تفعيل دور شبكات
التواصل امجتماعى فى تعزيز ابعاد المواطنة الرقمية لدي عينة الدراسة ،وأن هناك قد ار كبي ار
من امهتمام من جانب الط ب فى تفعيل دور شبكات التواصل امجتماعى لتعزيز ابعاد
المواطنة الرقمية لدي طمبة الجامعة  ،كما تشير البيانات إلى ارتفاع استجابات عبارات
العينة لهذ البعد عمى الن و التالىو تصدر الترتيب األولو توظيف شبكات التواصل
امجتماعى فى المشاركة فى نشر الثقافة الرقمية بين مستددميها ،.وذلك بنسبة )73.03
ومتوسط

سابى  )1.42وان راف معياري  )1.90وا تل الترتيب الثانىو تنمية اممن

الفكري لدي ط ب الجامعات بما ينمى قيم وسموكيات المواطنة الرقمية لديهم  ،.يث صل
عمى نسبة  ،)67.6ووسط

سابى ،)1.49

وان راف معيارى  ، )2.12وجا

فى

الترتيب الثالثو تقديم دورات مجانية لمط ب تول كيفيتة امستددام األمن لشبكات التواصل
امجتماعى فى تفعيل ابعاد المواطنة الرقمية  ،بنسبة  ،)67.1متوسط سابى

،)1.53

وان راف معيارى  ،)2.18اما الترتيب ا ألدير و تكثيف م ت التوعية فى مدتمف وسا ل
شبكات التواصل امجتماعى

ول مفهوم المواطنة الرقمية وفمسفتها ،بنسبة ،)60.6

متوسط سابى  ،)1.47وان راف معيارى .)2.27

-التوصيات

فى ضﻭﺀ ما تﻭصمﺕ ﺇليه ﺍلﺩﺭﺍسة مﻥ نتا ج ﻭمناقشتها فإنها توصى بما يمىو
 ضرورة توعية الطمبة بأهمية شبكات التواصل فى تفعيل ابعاد المواطنة الرقمية المدتمفة.تكثيف التوعية فى وسا ل شبكات التواصل امجتماعى ول مفهوم المواطنة الرقميةوفمسفتها
 ﺇعﺩﺍﺩ بﺭﺍمج تدربية لمط ب عن ابعاد المواطنة الرقمية المدتمفة.تضمين مقررات دراسية لمط ب عن شبكات التواصل ووظا فها المتعددة وكيفية امستفادةمنها.
 توفير أنشطة تعميمية توضح أهمية شبكات التواصل امجتماعى فى التوعية بالمواطنةالرقمية وابعادها .
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الدهشان ،جمال عمى دميل والفويهى ،هزاع بن عبدالكريم .المواطنة الرقمية مدد لمساعدة

أبنا نا عمى ال ياة فى العصر الرقمى ،مجمة الب وث النفسية والتربوية  -كمية التربية جامعة

المنوفية – مصر ،ع42 – 1، 4
-

ﺍلمسممانى،لميا

-

األمين ،مرتضى البشير عثمان  )2017شبكات التواصل امجتماعى وآثارها عمى ط ب

،ع.47

ﺇبشﺍهيُ . ) 2014التعميم والمواطنة الرقمية"رؤية مقتر ة " ،عالم التربية

الجامعات و السودان  -ط ب جامعة شندى أكتوبر  2015نموذجاً ،مجمة دراسات اإلس م

والعالم المعاصر  -مركز دراسات اإلس م والعالم المعاصر – السودان ،ع228 – 200 ،12
-

البربري ،نشوى عبدال ميم  . ) 2015استددام شبكات التواصل اإلجتماعى و ع قته بذكا

الوجدان ومفهوم المواطنة لدى ط ب الجامعة،
التربية جامعة المنوفية ،ع.4

-

مجمة الب وث النفسية والتربوية  ،كمية

البربري ،نشوى عبدال ميم  )2015استددام شبكات التواصل اإلجتماعى و ع قته بذكا

الوجدان ومفهوم المواطنة لدى ط ب الجامعة مجمة الب وث النفسية والتربوية  -كمية التربية

جامعة المنوفية  -مصر ع247 – 199 ،2015 ،4
-

-بشير ،جيدور

اج  ) 2016أثر الثورة الرقمية وامستددام المكثف لشبكات التواصل

امجتماعى فى رسم الصورة الجديدة لمفهوم المواطنة و من المواطن العادي إلى المواطن

الرقمى ،دفاتر السياسة والقانون  ،الج از ر ،ع735 – 720،15

-

بشير ،جيدور

اج  .) 2016أثر الثورة الرقمية وامستددام المكثف لشبكات التواصل

امجتماعى فى رسم الصورة الجديدة لمفهوم المواطنة و من المواطن العادي إلى المواطن

الرقمى ،دفاتر السياسة والقانون ،الج از ر  ،ع.15

-

بن ورقمة ،نادية  ) 2013و دور شبكات التواصل اإلجتماعى فى تنمية الوعى السياسى

-

ال ربى ،وفا بنت عويضة بن عواض  )2016درجة إسهام شبكات التواصل امجتماعى فى

واإلجتماعى لدى الشباب العربى ،مجمة دراسات وأب اث  -جامعة الجمفة – الج از ر ،ع .11

تعزيز مفهوم المواطنة الرقمية من وجهة نظر طالبات جامعة اإلمام م مد بن سعود اإلس مية

بالرياض ،المجمة التربوية الدولية المتدصصة  -الجمعية األردنية لعمم النفس – األردن ،ع،4

.499 – 462
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الرشيدي ،نمر فهد عبيد ،و شواقفة ،عماد م مود ،والقاعود ،إبراهيم عبدالقادر  ) 2017درجة
توظيف أعضا هي ة التدريس لمواقع التواصل امجتماعى فى نشر قيم المواطنة لدى طمبة

جامعة

ا ل ومعوقات توظيفها ،مجمة جامعة القدس المفتو ة ل ب اث والدراسات التربوية

والنفسية  -فمسطين ع،17صص
-

الصمادي ،هند سمعان إبراهيم  . ) 2017تصورات طمبة جامعة القصيم ن و المواطنة الرقمية
و دراسة ميدانية عمى عينة من طمبة جامعة القصيم،مجمة دراسات نفسية وتربوية  -جامعة

قاصدي مرباح  -الج از ر  ،ع285 – 266 .18
-

عبدالعزيز ،إبراهيم شريف  .) 2015دور شبكات التواصل اإلجتماعى فى تنمية المواطنة لدى
الشباب الجامعى و دراسة وصفية مطبقة عمى ط ب الفرقة األولى بالمعهد العالى لمددمة

اإلجتماعية ببنها،مجمة الشرذ األوسط

،مصر،ع53 - 96.36
-

مركز ب وث الشرذ األوسط بجامعة عين شمس )

ال امدي ،آم بنت عمى بن م مد ( ) 8102واقع دور شبكات التواصل امجتماعى فى التأثير
عمى الهوية الثقافية لدى طالبات المر مة الثانوية بمدينة الرياض ،مجمة كمية التربية ،أسيوط ،

ع.498-552، 2
-

كانون جمال )2014و شبكات التواصل امجتماعى وثقافة العمل التطوعى فى المجتمع
الج از رى – مجموعة ناس الدير نموذجا ،مجمة ال كمة  -مؤسسة كنوز ال كمة لمنشر والتوزيع
– الج از ر ،ع.24

-

المجالى ،فايز عبدالقادر مناور  . )2007استددام امنترنت وتأثير عمى الع قات امجتماعية

-

م مود ،دالد صالح صالح  ) 2012تأثير شبكات التواصل اإلجتماعى عمى القيم اإلجتماعية

لدى الشباب الجامعى دراسة ميدانية ،مجمة المنارة لمب وث والدراسات ،األردن ، ،ع .7

لدى الشباب الجامعى و تصور مقترح من تطور الممارسة العامة لمددمة امجتماعية ،مجمة

دراسات فى الددمة امجتماعية والعموم امنسانية – مصر،ج 1
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