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استخدام طالب الثانوية العامة لمواقع التواصل االجتماعي وعالقتو بتنمية بعض 
 الرقميةمفاىيم المواطنة 

 ىدير مصطفي، أ.د/ محمد معوض، أ.م.د/ محمد خميفة، د. إيمان عاشور
 

 ممخص الدراسة: 
ٌدفت الدراسة التعرؼ عمِ العالقة بيف استخداـ طالب الثاىوية العاهة لهواقع 
التواصؿ االجتهاعي وعالقتً بتىهية هفاٌيـ وهحاور الهواطىة الرقهية، كها رصد 
الدراسة أٌـ الهواقع التي يستخدهٍا طالب الثاىوية العاهة، واستخدهت الدراسة الهىٍج 

الحالية، وطبقت أداة األستبياف هتضهىة هقياسي الوصفي لمتحقؽ هف أٌداؼ الدراسة 
لقياس درجة أدهاف العيىة لهواقع التواصؿ االجتهاعي وهقياس لهحاور الهواطىة 

هف الذكور واإلىاث وتوصمت الدراسة إلي  917الرقهية، وطبقت عمِ عيىة قواهٍا 
 هجهوعة هف الىتائج هف أٌهٍا8 

ستخداـ الطالب لهواقع التواصؿ عدـ  وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف ا -
دهاىٍـ لإلىترىت.  االجتهاعي وا 

عدـ وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف استخداـ الطالب لهواقع التواصؿ  -
 االجتهاعي وعالقتٍا بتىهية هفاٌيـ الهواطىة الرقهية لديٍـ.

% 55.64أف الىسبة الهئوية اإلجهالية لهقياس هحاور الهواطىة الرقهية والهقدرة بػػ  -
 تعكس درجة إلهاـ كبيرة هف قبؿ عيىة البحث بهفٍـو الهواطىة الرقهية.

وجاء هحور الهواطىة الرقهية )الوصوؿ الذاتي( في الترتيب األوؿ كأكثر هحاور  -
 الهواطىة الرقهية التي يمـ بٍا الهبحوثوف.

(، 839.49 77.59أف الىسب الهئوية لهقياس إدهاف اإلىترىت تراوحت ها بيف ) -
اءت عبارة )أفضؿ الجموس عمي اإلىترىت عف تمبية بعض الحاجات الهىزلية حيث ج

)هساعدة أهي في طٍي وتحضير الطعاـ( الترتيب األوؿ بيف عبارات ٌذا البعد، فيها 
جاءت عبارة )أقوـ بإخفاء عدد الساعات التي أقضيٍا عمِ اإلىترىت عف اآلخريف( 

 الترتيب األخير.



 

650 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

High School Students' Use of Social Media and its Relationship 

to Developing Some Concepts of Digital Citizenship 

Preparation 

Abstract 

-  The study aimed to identify the relationship between high 

school students ’use of social media and its relationship to 

developing concepts and axes of digital citizenship. The study 

also monitored the most important sites used by high school 

students, and the study used the descriptive approach to verify 

the objectives of the current study, and applied the questionnaire 

tool, including a scale to measure the degree of sample 

addiction. For social networking sites and a measure of digital 

citizenship axes, it was applied on a sample of 219 males and 

females, and the study reached a set of results, the most 

important of which are: 

- - There is no statistically significant relationship between 

students' use of social media and their addiction to the Internet. 

- - The absence of a statistically significant relationship between 

students' use of social media and its relationship to developing 

their concepts of digital citizenship. 

- - That the total percentage of the digital citizenship axes scale, 

estimated at 77.46%, reflects a large degree of familiarity of the 

research sample with the concept of digital citizenship. 

- - The digital citizenship axis (self-access) came first as the most 

common axes of digital citizenship that the respondents are 

familiar with. 

- - The percentages of the Internet Addiction Scale ranged 

between (99.73: 52.63), where the phrase (I prefer sitting on the 

Internet than meeting some household needs (helping my 

mother cook and prepare food) came first among the phrases of 

this dimension, while the phrase (I hide Number of hours I 

spend on the Internet than others) last ranking. 
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 مقدمة الدراسة:

عقد التسعيىات هف القرف أحدثت التطورات التكىولوجية الحديثة في هىتصؼ 
الهاضي، ىقمة ىوعية وثورة حقيقية في عالـ االتصاؿ، حيث اىتشرت شبكة اإلىترىت في 
جهيع أىحاء العالـ ، وربطت أجزاء ٌذا العالـ بعضً ببعض ، وهٍدت الطريؽ الِ التعاوف  

الهواقع  وتبادؿ اآلراء واألفكار، وأصبحت وسيمة لتحقيؽ التواصؿ بيف األفراد وتوالِ ظٍور
اإللكتروىية والهدوىات الشخصية والهحادثة، التي شكمت وسمة اتصاؿ فعالً  فهواقع التواصؿ 
االجتهاعي باتت أٌـ ها يقصدي الشباب عمِ الشبكة العىكبوتية وهف ثـ أىطمقت ثورة وطفري 

بؿ ا هف قكبيرة في عالـ االتصاؿ. كها تعتبر هواقع التواصؿ االجتهاعي ٌي األكثر استخداهً 
الشباب الجاهعي والهراٌقيف بصفة خاصة، ٌىا تكهف الخطورة حيث يصاب الهراٌقيف 
بالعديد هف اآلثار السمبية التي تختمؼ في خطورتٍا ها بيف اجتهاعية وتعميهية وثقافية 
وهعرفية وديىية، ىتيجة االستخداـ الهفرط وهف أٌـ ٌذي األثار االغتراب االجتهاعي، وضعؼ 

اب واإلىحراؼ السموكي. التحصيؿ الدراسي،  والتٍهيش، والتطرؼ، واالٌر

وتزود الشبكة العهالقة "اإلىترىت" هستخدهيٍا بخدهات عديدة لىقؿ الهمفات 
واألخبار والوصوؿ لقواعد البياىات والحوار هع آخريف، والوصوؿ إلِ الكتب والهجالت 

وات والصور والصحؼ والصور واأللعاب، واالتصاؿ الفوري الهباشر بالىصوص واألص
  Information Superhighway الثابتة والهتحركة، حتِ غدت الطريؽ السريع لمهعموهات

يخترؽ الحدود الجغرافية والسياسية هها يهكف استثهاري لمتقريب بيف وجٍات الىظر والتفاٌـ 
بيف الشعوب، وقد يسء االستخداـ فيدهر العالقات الداخمية والخارجية ويٍدد األهف 

ىة لألفراد وتكهف الخطورة في طرؽ االستخداـ وكيؼ يهكف االستفادة هف ٌذي التقىية والطهاىي
 وكيفية توظيفٍا بطريقة سميهة.

اف   Marchall وعميً فقد عبر الهفكر التربوي الكىدي هارشاؿ هاكمٌو
Mcluhan،  بأىً سيعيد تشكيؿ العالـ عمِ ٌيئة قرية تعيد تشكيؿ الوعي وتوجيً أىهاط
ظيـ العالقات والهىظهات االجتهاعية، هها يجعمٍا بيئة خصبة لىشر العديد هف التفكير وتى

األفكار والسموكيات السمبية وااليجابية، وذلؾ يحتـ عمي اإلدارة التعميهية وواضعي الهىاٌج 
الدراسية اآلخذ في االعتبار ٌذي التغيرات واستخداـ هستحسىٍا هف أفكار في بث روح 



 

652 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ثؿ لتمؾ التكىولوجيا وفي اطار الدور الذي تمعبً وسائؿ التواصؿ الوطىية االستخداـ االه
الهراٌقيف فيظٍر الدور الذي يهكف اف تقـو بً وسائؿ  ىاالجتهاعي وهدي اٌهيتٍا لد

 التواصؿ االجتهاعي في تىهية هفاٌيـ الهواطىة الرقهية.

 الدراسات السابقو:

تضهيف هفاٌيـ الهواطىة الرقهية ٌىاؾ العديد هف الدراسات السابقً التِ تطرقت لهوضوع 
فاعمية هواقع التواصؿ االجتهاعي في تعزيز هفاٌيـ الهواطىة الرقهية وتىاولتً هف  ىوهد

صد ٌذي الدراسات ويهكف ر  ةواالجىبي ةزوايا هختمفً، وقد تىوعت ٌذي الدراسات بيف العربي
 صمة بهوضوع الدراسة الحالية. ىوالتي تعد األقو 
تفاعمية  ( بعنوان:2018سيد، زينيم حسن عمى،  دراسة) إيمان عاشور .1

الشباب الجامعي عمى مواقع التواصل االجتماعي وعالقتيا بالمواطنة 
ٌدفت ٌذي الدراسة إلِ التعرؼ عمِ العالقة بيف تفاعؿ الشباب الرقمية 

الجاهعي عمِ هواقع التواصؿ االجتهاعي وهحاور الهواطىة الرقهية، وتىدرج 
ار البحوث الوصفية، واستخدهت هىٍج الهسح، ٌذي الدراسة ضهف إط

وتهثمت في عيىة هف الشباب الجاهعي هوزعة عمِ جاهعتي )الهىيا والقاٌرة( 
( هفردة 944( هفردة لجاهعة الهىيا، و)944( هفردة، بواقع )644قواهٍا )

لجاهعة القاٌرة، ووزعت بطريقة عشوائية بسيطة، واعتهد الباحثاف في تحقيؽ 
وجهع البياىات عمِ استهارة االستقصاء وهقياس هحاور  أٌداؼ الدراسة

الهواطىة الرقهية، وتـ عرضٍها عمِ هجهوعة هف الهحكهيف الهتخصصيف 
وتوصل الباحثان إلى مجموعة من النتائج، في اإلعالـ وتكىولوجيا التعميـ، 

 أىميا ما يمي:

تابعٍا أفراد تصدر هوقع "الفيس بوؾ" قائهة هواقع التواصؿ االجتهاعي التي ي•  
%(، وجود 57.6%(، يميً هوقع "يوتيوب" في الترتيب الثاىي بىسبة )79.9العيىة بىسبة  )

عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائًيا بيف تفاعؿ الشباب الجاهعي عيىة الدراسة عمِ هواقع 
 التواصؿ االجتهاعي وهحاور الهواطىة الرقهية الهتهثمة في8 )التجارة الرقهية، والوصوؿ

 الرقهي، واالتصاالت الرقهية، وهحو األهية الرقهية
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( بعنوان: المواطنة الرقمية فى كتب التربيو 2017دراسة ىادى طوالية ) .9
ٌدفت ٌذي الدراسة إلي رصد هفاٌيـ الهواطىة الرقهية   الوطنية والمدنيو،

التي تتضهىٍا كتب التربية الوطىية والهدىية، واستخدهت الدراسة الهىٍج 
 69بشقيٍا التحميمي والهيداىي، وطبقت الدراسً عمي عيىة قواهٍا الوصفي 

وتوصمت الدراسة إلي مجموعة هعمها هف هعمهي التربية الوطىية والهدىية، 
8 خمو جهيع كتب التربيً الوطىية  هف هصطمح من النتائج من أىميا

الهواطىة الرقهية، في حيف وردت هصطمحات الوصوؿ الرقهِ وهحو االهيً 
ية أيضا تدىي هستوي هعرفة هعمهِ التربيً الوطىية  بشكؿ كبير الرقه

 بهحاور وهفاٌيـ الهواطىة الرقهية.
( بعنوان: تصورات طمبة جامعة 2017دراسة ىند سمعان ابراىيم ) .9

ٌدفت الدراسً الِ هعرفة تصورات طمبة  القصيم نحو المواطنة الرقمية
دراسة عمِ الهىٍج واعتهدت ال جاهعة القصيـ ىحو الهواطىة الرقهية،

الوصفي حيث قاهت الباحثة بتطبيؽ اداة الدراسة عمِ عيىً هكوىً هف 
طالبا وطالبً عشوائيا، وهف اٌـ الىتبائج  التِ توصمت اليٍا الرسالة  956

ها يات8ِ التصورات ىحو الهواطىة الرقهية جاءت بدرجً هتوسطً، كها 
ع الدراسً هع اوصت الدراسً بضرورة اجراء دراسة هكثفً حوؿ هوضو 

 تىاوؿ ابعاد لـ تتىاولٍا الدراسً.
( بعنوان شبكات التواصل 2017دراسة مى انور عطيو العدل ) .6

، ٌدفت الدراسً الِ راالجتماعى وتحديات التحول الديمقراطى فى مص
التعرؼ عمِ اسباب اقباؿ الشباب عمِ استخداـ شبكات التواصؿ 
االجتهاعِ، الدور السياسِ لشبكات التواصؿ االجتهاعِ وقد استخدهت 
الباحثة هىٍج الهسح االجتهاعِ، واعتهدت عمِ االستبياف طبؽ عمِ 

اىم ومن هبحوث ها بيف الكميات العهميً والىظريً،  199عيىة قواهٍا 
ٌىاؾ اقباؿ شديد عمِ هواقع التواصؿ  النتائج التى توصمت الييا الدراسو:

االجتهاع هف قبؿ أفراد العيىة كها أثبتت الدراسة خطورة االستخداـ الهفرط 
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لهواقع التواصؿ االجتهاعي هىٍا االضرار الىفسية والشعور بالوحدة 
 واإلكتئاب.

( بعنوان: مستوى 2017دراسة مروان وليد المصري، أكرم حسن شعت ) .5
 المواطنة الرقمية لدى عينة من طمبة جامعة فمسطين من وجية نظرىم.

      ٌدفت الدراسة التعرؼ عمِ تقدير هستوى الهواطىة الرقهية لدى عيىة هف         
ـ، والكشؼ عها إذا كاىت ٌىاؾ فروؽ   طمبة جاهعة فمسطيف هف وجٍة ىظٌر

ات تقدير أفراد العيىة تعزى لهتغير ذات داللة إحصائية بيف هتوسطات درج
الجىس، واستخدـ الباحث الهىٍج الوصفي والتحميمي، وتكوىت العيىة هف 

( فقرة هوزعة 46( طالب وطالبة، وطبقت عميٍـ استباىة هكوىة هف )944)
عدـ وجود فروؽ ذات داللة  وتوصمت الدراسة إلى( هجاالت، 7عمِ )

يىة الدراسة تعزى إلِ هتغير إحصائية بيف هتوسطات تقديرات أفراد ع
 الجىس.

 (:clessman,cho()2017دراسة شوى وجمسمان وكريستول ). 4
الي  ةساالدر ٌدفت " بعنوان "مقياس لقياس التربيو الوطنيو لدي الشباب

تطوير هقياس يتهتع بالصدؽ لقياس الهواطىً الرقهية ،قاـ الباحثوف بتطوير 
ا هف جاهعة هيديو يستوف بالواليات طالبا جاهعي  346وتطبيقٍا عمي  استباىة
8وجود هقياس جديد لقياس  الدراسةومن اىم نتائج ، األهريكية الهتحدة

وجود عالقً هتقاربً بيف الهواطىً الرقهية وكفاءة استخداـ  الهواطىً،
 .االىترىت والخوؼ هىً

 ( بعنوان: اثر الثورة الرقمية واالستخدام 2016دراسة جيدور حاج بشير). 5       
 المكثف لشبكات التواصل االجتماعى فى رسم الصورة الجديدة لمفيوم          
 المواطنة من المواطن العادي الى المواطن الرقمى         

 تىاولت الدراسً هسالة الهواطىة والشعور بٍا وههارستٍا فِ ظؿ الثوري الرقهية        
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 حيث اخذ ٌذا الفٍوـ صوري هختمفً عف صورتً  التِ اصبحت سهة ٌذا العصر،      

 والتِ كاىت تتمخص فِ الشعور بحب الوطف وبذؿ جٍود حقيقيً  التقميديً،      

  ةغير اف الثور  هتيازاتٍا وحقوقٍا،مِ اوهف ثـ الحصوؿ ع ،ًلرفعتً وكراهت      

 وها جرتً هف تطور فِ هجاؿ تكىولوجيا الهعموهات واالتصاؿ وبروز  ةالهعموهاتي     

 يالجديد وتقٍقر االعالـ التقميد وغمبة هضاهيف االعالـ يثقافة التواصؿ االجتهاع     

  بشكمٍا االلكتروىِ،حذا بقطاع كبير هف افراد الهجتهع الِ ههارستٍا يالجهاٌير    
 باالىغهاس الهخيؼ فِ االعالـ الجديد فتحوؿ الهواطف هف هواطف عادى الِ     

 هواطف رقهِ يهارس حبً لموطف ورغبتً فِ سالهة افرادي عبر االىترىت وتطبيقات     

وقد استخدـ الباحث الهىٍج الوصفي وتـ تطبيقة عمي عيىة هف  االعالـ الجديد،   
وقد هفردة واستخداـ االستبياف كأدة لجهع البياىات  134طالب الثاىوية العاهة بهقدار 

االٌهية الكبيرة التي تقوـ بً الخدهات االجتهاعية في رسـ وترسيخ  توصمت الدراسة الي
مشبكات االجتهاعيً في ترسيخ هفاٌيـ هها يعطي اٌهية ل ةهفاٌيـ الهواطىً الرقهي

  ةالهواطىً الرقهي

( بعنوان: المخاطر الناجمو 2014دراسة ابراىيم منصور عبد المطيف الغيطى). 8
،  ٌدفت الدراسً من استخدام شبكات التواصل االجتماعى واثرىا عمى االمن القومي

الِ  الكشؼ عف هدى وعِ الهبحوثيف بهفٍـو االهف القوهِ، كها ٌدفت إلي التعرؼ 
عمِ أبرز الوسائؿ واالساليب الهقترحً لموقايً هف هخاطر سوء استخداـ شبكات 
التواصؿ االجتهاعِ عمِ االهف القوهِ، واستخدهت الدراسة الهىٍج الوصفي عف 

وتوصمت الدراسة ( هفردة، 944يىة هف الشباب قواهٍا)طريؽ تطبيؽ االستبياف عمِ ع
أف هف أٌـ التٍديدات الىاجهة عف هواقع  إلي مجموعة من النتائج من أىميا:

التواصؿ االجتهاعي االهف القوهِ يميٍا السمبيات العقائديً ثـ االجتهاعي، بيىها  يهثؿ 
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يً عمِ القيـ الروحيً ضعؼ الوعِ االجتهاعِ والطهوحات غير واعيً وغمبة القيـ الهاد
 ابرز دوافع اىحراؼ هستخدهو الشبكات. 

 ( بعنوان: اخالقيات العمل المينى بين 2014دراسة نيى رجب شعبان ). 9
تشريعات   ٌدفت الدراسً الِ حتهية وجود  االعالم التقميدى واالعالم الجديد، 

تىظـ اخالقيات العهؿ فِ االعالـ الجديد والحدود التِ يجب اال يتعداٌا الهواطف 
حتِ ال يتحوؿ هجتهع الهعرفً الِ هجتهع فوضِ الهعموهات والشائعات، 
واستخدهت الدراسة الهىٍج الوصفي كهىٍج لمدراسة الحالية وطبقت عمِ عيىة 

%هف عيىة الدراسً اف االعالـ 54اكد وكان من أبرز نتائجيا:هفردة،  134قواهٍا
%هف 99الجديد يتهتع بجاىب هف الحريً الهطمقً فِ التعبير عف ارائٍـ بيىها اكد

العيىً  بأف ٌىاؾ فرؽ فِ حدود الحريات التِ يتهتع بٍا االعالـ الجديد وخاصة 
صبح عميً قيود أالجديد  اإلعالـيروف اف  %6أف يىاير فِ حيف 93بعد ثورة 

 ؿ  الداخميً.ورقابً هف قب
(بعنوان: استخدام الشباب 2014دراسة محمود عبد العاطى مسمم ). 10

الجامعى لشبكات التواصل االجتماعى وعالقتيا بعممية التغير السياسى 
، ٌدفت الدراسً الِ هعرفة التطورات الحديثً الِ واالجتماعى بالمجتمع المصرى

البديؿ الذى يشهؿ دخمت عمِ شبكة االىترىت وظٍور ها يسهِ باالعالـ 
الهىتديات والهدوىات والهجتهعات االفتراضيً واىٍاء ها يسهِ بٍرهية االتصاؿ 

واستخدهت الدراسة الهىٍج الوصفي وطبقت االستبياف عمِ عيىة ، وحارس البوابً
ومن أبرز النتائج التى توصمت الييا هفردة هف الشباب الجاهعي،  944قواهٍا

االجتهاعِ اصبحت هصدرا هٍها يهكف اعتهاد عميً فِ هواقع التواصؿ الدراسو: 
تكويف االراء تجاي بعض القضايا والهوضوعات هثؿ القضايا السياسيً 

الدور  واالجتهاعيً اكثر هف الوسائؿ التقميديً االخرى، كها أثبتت الدراسة
الهتعاظـ لهواقع التواصؿ االجتهاعِ خالؿ الثورات والتحوالت والحراؾ السياسِ 

 يشٍدي العالـ العربِ.  الذى
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واثرىا في تعزيز مفاىيم  الجديدة(:"وسائل االعالم 2014دراسة اسمان واوزلم). 11

تكوىت عيىة  الرقهية، لمهواطىةالي تطوير هقياس  الدراسةٌدفت   ،المواطنو الرقمية
 الدراسةبالبكالوريوس اعتهدت  التركيةطالب وطالبة هف الجاهعات  6973هف الدراسة

في قياس الهواطىً  الهستخدهةفي تكويف هجهوعً هف العواهؿ  الىظريعمي االدب 
ـ  الدراسةومن اىم نتائج  الرقهية ، الوصوؿ الي تسع عواهؿ لقياس الهواطىً الرقهية ٌو

االتصاالت  الرقهية، والهمياتالحقوؽ  الرقهية، التجارة االهف الرقهي الوصوؿ الرقهي،
  .الرقهية األهيًهحو  صحً ورفاٌيً رقهيً، ،الرقهية المياقة الرقهية،

(:بعنوان "التربيو عمي المواطنو في الفصول 2011دراسة رشيما سوماني ). 19
ولممارستو في المدارس العامو  :دراسة حالو المعمم ووجيات النظر الدراسية

تاثير الهىاٌج والخيارات  ىٌدفت الدراسً الي اكتشاؼ هد، في اونتاريو واإلسالمية
 اإلىجميزية المغةاستخداـ هعمهي  ىالطالب الهسمهيف وهد ِعم والديهغرافية األدبية

الجىسيً في الهدارس العاهً  ِوالدراسات االجتهاعيً لطرؽ عديدي في الحصوؿ عم
8ٌىاؾ حاجً الي ارتباط اكثر وضوحا في الهىاٌج  وقد توصمت الدراسو الي ،وإلسالهيً

  .الهواطىً بهبادئ،تحسيف التعميـ والهاهٍا  الواعيةوههارسة الهعمـ لىتائج الهواطىً 
اثر هوقع فيس بوؾ عمي التحصيؿ 8 عىوافب (2010دراسو ارين كارينسكي). 19

قواهٍا  ي عيىً هف الطالبىدراسً وصفيً طبقت عم الدراسي لدي طمبة الجاهعات(
ا وقد ٌدفت الي التعرؼ عمي هستوى التحصيؿ الدراسي هف خالؿ طالبا جاهعيً  (917)

التي يحصؿ عميٍا ٌؤالء الذيف  واظيرت النتائج ان النتائج ، هوقع فيس بوؾ
في االختبارات  اكثر هف  ةيستخدهوف الهواقع بادهاف يحصموف عمي درجات هتدىي

ـ الذيف ال  وجود عالقً عكسيً بيف الوقت الهستخدـ هف  قع ،ٌذي الهوا يستخدهوفىظيٌر
قبؿ الطمب الجاهعي في تصفح الفيس بوؾ ودرجاتً في االهتحاف كمها زاد الوقت الذي 



 

658 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

اف ادهاىٍـ  ااعترفو %هف هستخدهو الفيس بوؾ 57يقضيً الطالب كمها قمة درجاتً ،
 . التحصيؿ الدراسي ِلمفيس اثر عم

 التعميق عمى الدراسات السابقة: 

أجهعت الدراسات السابقة عمِ استخداـ الهىٍج الوصفي عف بالنسبة لممنيج: 
طريؽ استخداـ أداة االستبياف وفي بعض الدراسات استخدهت أداة تحميؿ الهضهوف، واتفقت 
الدراسة الحالية هع الدراسات السابقة في استخداـ أداة االستبياف كجزء هف الهىٍج الوصفي 

 الحالية. لمتحقؽ هف ىتائج الدراسة 
اختمفت الدراسات السابقة فيها بيىٍا هف حيث العيىة  بالنسبة لعينة الدراسة:

حيث أعتهدت بعضا هىٍا عمِ عيىة هف الهعمهيف بيىها أعتهد البعض اآلخر عمِ عيىة هف 
الشباب الجاهعي، في حيف اختمفت الدراسة الحالية هع الدراسات السابقة في تحديد عيىة 

 الدراسة الحالية عمِ عيىة هف الهراٌقيف بهرحمة الثاىوية العاهة. الدراسة حيث طبقت

 من الدراسات السابقة في اآلتي :  الدراسة الحاليةأستفادت 

 تحديد هشكمة الدراسة الحالية تحديدا عمهيا صحيحا. -
صياغة فروض وأدوات الدراسة الحالية وتحديد االدوات والهىٍج الهالئـ لمتحقؽ  -

  هف ىتائج الدراسة الحالية.
ساٌهت الدراسات السابقة في ثراء اإلطار الهعرفي لمدراسة الحالية هف خالؿ  -

 االعتهاد عميٍا كهصادر لمدراسة الحالية. 
ا والتعميؽ عميٍا بإسموب عمهي صحيح. -  االستفادة هىٍا في تحميؿ الىتائج وتفسيٌر

 مشكمة الدراسة:

وفِ  كمً الِ عالـ رقهِ،ة الثورة الرقهية واجتياحٍا لمعالـ وتحوؿ العالـ ىيهع ٌيه
ظؿ اىخراط االفراد فِ شبكات التواصؿ وتحوؿ الهواطف هف هواطف عادى الِ هواطف رقهِ 

الهدرسً لصالح  أوتقوـ بً هؤسسات التىشئة سواء كاىت األسرة  أفوتراجع الدور الذى يهكف 
صبح أشوف فيً و ا يعيوعصر االىترىت فقد كوف االفراد عالها افتراضيً  الجديدةالثورة الرقهية 

 ا عف العالـ الذى ىعيش فيً.لٍـ هجتهع خاص بٍـ ٌذا الهجتهع هىفصؿ تهاهً 
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تكوف تىاسب فٍـ يتواصموف هع بعضٍـ البعض ويكتسبوف عادات وافكار ربها  
هف  فٍـ يكتسبوف ٌذي العادات  تتىاسب هع الهجتهع الذى يعشوف فيًا وربها ال هجتهعىً 

ع وشبكات التواصؿ االجتهاعي، وفي ظؿ الضغوط األسرية خالؿ الجموس الكثيؼ أهاـ هواق
واالجتهاعية واالقتصادية، أصبحت األسرة بعيدة عف أفكار أوالدٌا وأصبح األوالد فريسة 
لمشبكات وها تىشري هف سمبيات أو إيجابيات فقد أثبتت العديد هف الدراسات أف التأثيرات 

قد تؤدي بحياتٍـ وقد توصمٍـ لألىتجار في السمبية التي تتركٍا الشبكات عمِ الهستخدهيف 
ا عمِ الهؤسسات الهىوطة بالتربية والتعميـ أف ظؿ غياب الرقابة والقدوة، وهف ٌىا كاف واجب  

ا الشبكات وأف تحاوؿ وضعٍا في إطار قيهي وتفعيؿ  تٍتـ بطبيعة الهضاهيف التي تىشٌر
لتىشئً السيطري عمِ ها هباديء االستخداـ السميـ ،خاصة بعد أف فشمت بعض هؤسسات ا

فراد ألصبح الهجتهع فِ حيري تاهً بيف هىع اأف يكتسبً االفراد هف خالؿ ٌذي الشبكة الواسعً،
أـ االىخراط فِ الثوري الجديدي فيؤدى ٌذا الِ التخمؼ بسبب عدـ هواكبة التقدـ السائد 

والعادات ويفقدوف يتركوف الطالب فِ عالهٍـ االفتراضِ فتضيع هىٍـ كثير هف الهفاٌيـ 
 ٌويتٍـ الوطىية.

وبىاء عميً ٌؿ يهكف أف تصبح هواقع التواصؿ االجتهاعي هىصة لتعميـ األبىاء 
الفرد الوعي بأٌهية  ىكيؼ يكوف هواطف رقهي يحهي ىفسً ويحهي اآلخريف، فقد يكوف لد

هف ٌذي االستخداـ األهثؿ لمتكىولوجيا الحديثة بحيث يتحهؿ الهسؤلية ويستطيع أف يستفيد 
الثورة في العهمية التعميهية ويستطيع هف خالؿ ٌذي الهىصات أف يكتسب العديد هف 

 الهٍارات التي تجعمً هواطف رقهي يهيز بيف السموؾ السيء والسموؾ الجيد.

وهف ٌىا تبمورت الهشكمة لدى الباحثة إليجاد طريقً هىاسبً لتدعيـ هفاٌيـ 
التواصؿ االجتهاعي في ترسيخ هبادىء الهواطىة الهواطىة الرقهية واالستفادة هف هواقع 

ما العالقة بين استخدام طالب الرقهية، لذا يهكف بمورة الهشكمة في التساؤؿ الرئيس األتي8 
 الثانوية العامة لمواقع التواصل االجتماعي بتنمية بعض مفاىيم المواطنة الرقمية؟

 ويتفرع من ىذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية: 

 هادرجة استخداـ عيىة الدراسة لهواقع التواصؿ االجتهاعي؟  -
 هىذ هتي تستخدـ العيىة هواقع التواصؿ االجتهاعي؟  -
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 هاعدد ساعات استخداـ عيىة الدراسة لهواقع التواصؿ االجتهاعي يوهيا؟  -
 ها أٌـ هواقع التواصؿ االجتهاعي التي تستخدهٍا عيىة الدراسة؟  -
 بة لٍـ لمحصوؿ عمِ الهعموهات؟ها أكثر الهواقع أٌهية بالىس -
 هادرجة إدهاف عيىة الدراسة لهواقع التواصؿ االجتهاعي؟  -
 ها أٌـ هحاور الهواطىة الرقهية بالىسبة لعيىة الدراسة؟ -

 أىداف الدراسة: تيدف الدراسة الحالية إلي تحقيق عدة أىداف منيا: 
 اعي. التعرؼ عمِ درجة استخداـ عيىة الدراسة لهواقع التواصؿ االجته -
التعرؼ عمِ الفترة الزهىية التي  استخدهت العيىة هواقع التواصؿ االجتهاعي  -

 خاللٍا. 
 رصد عدد ساعات استخداـ عيىة الدراسة لهواقع التواصؿ االجتهاعي يوهيا.  -
 الكشؼ عف أٌـ هواقع التواصؿ االجتهاعي التي تستخدهٍا عيىة الدراسة. -
 لٍـ لمحصوؿ عمِ الهعموهات. التعرؼ عمِ أكثر الهواقع أٌهية بالىسبة -
 رصد درجة إدهاف عيىة الدراسة لهواقع التواصؿ االجتهاعي.  -
 تعرؼ أٌـ هحاور الهواطىة الرقهية بالىسبة لعيىة الدراسة. -

 أىمية الدراسة: تنبث أىمية الدراسة الحالية من خالل النقاط األتية: 

يث تعد هرحمة الهراٌقة هف أٌهية الهرحمة العهرية التي تتىاولٍا الدراسة الحالية ح -
أخطر الهراحؿ التي تبىي فيٍا شخصية الفرد كها يتسـ الفرد في ٌذي الهرحمة 

ثبات الذات.   بروح الهغاهرة والعىاد وا 
تعتبر هواقع التواصؿ االجتهاعي ىقطة تحوؿ في ظؿ وجود االىفجار الهعرفي  -

 والثورة التكىولوجية. 
ا الشبكات االجتهاعية يهكف بىاء أو ٌدـ أجياؿ هف خالؿ اله - ضاهيف التي تىشٌر

 وخاصة في ظؿ غياب العديد هف التشريعات والقواىيف الرقهية. 
أٌهية تفعيؿ هحاور الهواطىة الرقهية وأٌهية تىهيتٍا في جهيع الهراحؿ العهرية  -

هف أجؿ التصدي لهخاطر التكىولوجيا وها قد يىجـ عىٍا هف أضرار تهس االهف 
 الشخصي.القوهي واألهف 



 

661 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 فروض الدراسو:

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف استخداـ  الفرض األول وينص عمى: -
الطالب لهواقع التواصؿ االجتهاعي وعالقتً بتىهية هفاٌيـ الهواطىة الرقهية 

 لديٍـ. 
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف استخداـ  الفرض الثاني وينص عمى: -

دهاف اإلىترىت.   الطالب لهواقع التواصؿ االجتهاعي وا 
توجد فروؽ دالة إحصائًيا بيف الذكور واإلىاث  الفرض الثالث وينص عمى: -

عيىة البحث في كؿ هف )هعدؿ استخداـ هواقع التواصؿ االجتهاعي، هحاور 
دهاف اإلىترىت  . الهواطىة الرقهية، وا 

 تتهثؿ هتغيرات الدراسة الحالية في8  متغيرات الدراسة:
ويتهثؿ في8 استخداـ طالب الثاىوية العاهة لهواقع التواصؿ  المتغير المستقل: -

 االجتهاعي.
 ويتهثؿ في تىهية هفاٌيـ الهواطىة الرقهية. المتغير التابع: -
هواقع  وتتهثؿ في8 عدد الساعات، الهدة الزهىية، أٌـ المتغيرات الوسيطة: -

 التواصؿ االجتهاعي.
  مصطمحات الدراسة:

 المواطنة الرقمية:  -
تزويد الطالب بترساىً هف الهٍارات فِ هجاؿ استخداهات تويتر والتدويف 
االلكتروىِ والفيس بوؾ ،اضافة اكسابً القدري عمِ استخداـ بعض الهواقع 

ب هٍارات االلكتروىيً الشٍيري لغرض التعمـ والدراسً ،كها اىً يعمـ الطال
هحوريً هثؿ هٍارات البحث والتواصؿ،هٍارة حؿ الهشكالت اضافة الِ اثراء 

 هعرفتً بثقافة بالدي وتاريخٍا.
 ا:الرقمية اجرائيً  تعريف المواطنة -

اكساب طالب الثاىوية العاهة القدرة عمِ استخداـ هواقع التواصؿ االستخداـ 
االهثؿ ، واستخداـ هحركات البحث واستغالؿ هواقع التواصؿ فِ تعزيز قيـ 
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الهواطىة وتعزيز ثقافة البالد وتعميـ تاريخ البمد والدفاع عىٍا ،والقدري عمِ 
 يجابيً. التعبير عف الراى والهشاركً فِ االحداث بصوري ا

 اإلطار المعرفي لمدراسة: 

اىتشرت بشكؿ كبير وسائؿ التواصؿ االجتهاعي في اآلوىة األخيرة وأصبحت ٌي تمييد: 
الوسيمة الوحيدة التي فرضت سيطرتٍا عمِ جهيع الهجتهعات وأصبح هستخدهيٍا يتجاوزوف 

بشكؿ كبير وخطير الهميارات وأصبحت وسيمة شديدة التأثير في الهجتهعات واألسر العربية 
و ها يجعمٍا سالح ذو حديف فٍي  وذلؾ ألىٍا أصبحت تستخدـ أساليب جذب األعهاؿ ٌو
هف شأىٍا زيادة ثقافة الهرء وحثً عمِ العديد هف القيـ اإليجابية ولكىٍا عمِ الىقيض 
ساٌهت بشكؿ كبير في فرض الكثير هف السموكيات السيئة والتي أصبح الهجتهعات 

العربية تعاىي هىٍا هعاىاة شديدة فقد ساعدت عمِ اىتشار العىؼ  وخاصة الهجتهعات
والجريهة وساٌهت كثيرا في تفكؾ العديد هف األسر العربية وغيرت فكر الشباب العربي )عبد 

 (93، ص8 9444الرؤؼ، 

لقد خضعت الهجتهعات في اآلوىة األخيرة إلِ العديد هف التحوالت والتغيرات في جهيع 
جتهاعية والثقافية والسياسية واالقتصادية أثرت في بىيتٍا وتركيبتٍا هىاحي الحياة اال
ا )زكي،   (.946، ص8 9443واستقراٌر

وال يىكر أحد هدى هساٌهة وسائؿ االتصاؿ االجتهاعي الحديثة فيها حدث لألسر العربية بؿ 
 وفي جهيع الهجتهعات عمِ هستوى العالـ.

كثير هف الهشكالت االجتهاعية هثؿ التفكؾ فأصبحت األسرة العربية تعاىي الكثير وال 
و ها أدى إليً اىتشار  األسري والتطرؼ والعىؼ وزادت ىسب الجريهة بشكؿ كبير وهمحوظ ٌو
وسائؿ االتصاؿ الحديثة كالكهبيوتر والتمفاز والعديد هف الوسائؿ األخرى التي أصبحت تحيط 

 بىا هف كؿ اتجاي.

ـ شبكات اإلىترىت واأللعاب وهشاٌدة األفالـ التي فقد أصبح الشباب العربي هىشغؿ باستخدا
تدعو إلِ العىؼ هها اىعكس بالسمب عمِ القيـ التي تغرس بداخمٍـ وأصبحوا قابعيف أهاـ 
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و ها عهؿ  ـ ٌو ـ وارتباطٍـ بأسٌر شاشات الكهبيوتر لفترات طويمة هها أدى إلِ تغير فكٌر
 مب عمِ الهجتهعات العربية.عمِ اتساع الفجوة بيىٍـ وبيف آبائٍـ هها اىعكس بالس

وهها ال شؾ فيً إف قضاء أوقات طويمة أهاـ األجٍزة اإللكتروىية الحديثة والهتهثمة في 
األجٍزة الموحية والهحهولة أصبح هف سهات ٌذا العصر، غير أف الكثيريف يقوهوف 
باستخداـ تمؾ األجٍزة بشكؿ هتواصؿ حتِ سيطرت ٌذي األجٍزة عمِ هستخدهيٍا وعمِ 

 (174، ص8 9446ولٍـ بؿ وعمِ أوقاتٍـ وىشاطٍـ كذلؾ )ساري، عق

وألف وسائؿ التواصؿ االجتهاعي التي تدخؿ جهيع البيوت دوف أي استئذاف ويستخدهٍا جهيع 
الفئات واألعهار فٍي أداة فتاكة إذا أسيء استخداهٍا وقد تكوف أداة شديدة اإليجابية إذا 

الفئات الهتابعة لٍا وخاصة التمفاز فٍو يعتبر وسيمة  أحسف استخداهٍا وتـ تقىيىٍا فيها يخدـ
فقد ظٍرت هواقع    هسهوعة وهرئية فٍي كفيمة بأف تىقؿ السموؾ الجيد والسيئ عمِ السواء.

 قعوهر ٍر القرف العشريف إذ ظخأوافي التواصؿ االجتهاعي وكاف أوؿ ظٍور لٍا 
(Classmates.com) قع وتالي هـ ( ث1763ـ )عاSixDegrees.com) ال حصر لٍا  )

  فٍي تستٍوي هتابعيٍا هف جهيع الفئات واالعهار
 -ـــــ النشأة والتطور:  

هواقع التواصؿ االجتهاعي هثمٍا هثؿ أي شيء هستحدث في عالـ العمـ والتكىولوجيا 
لً بداية وىشأة كذلؾ األهر هرت هواقع التواصؿ االجتهاعي بالعديد هف الهراحؿ ليصبح في 
ٌذي الصورة وبٍذي الخصائص والسهات كها أىٍا هثؿ أي هخترع لً العديد هف السمبيات 
قاهة العديد هف العالقات ولكف في  ي أداة لمتطور وتسيير سبؿ التواصؿ وا  وااليجابيات ٌو
الوقت ذاتً قد يصاب الهرء أثىاء االستخداـ بالعديد هف األعراض التي تجعمٍا وسيمة دهار 

صالح  عمي الصعيد الشخصي والهجتهعي فعمِ الصعيد الشخصي، قد يسبب ال بىاء وا 
ا هف السمبيات، وعمي الصعيد الهجتهعي قيد يسبب  العزلة االجتهاعية والتٍهيش وغيٌر
التطرؼ الفكري وضعؼ الٍوية والىزاع الوطىي وىشر الشائعات والبمبمة،  ولكف أحد ال يىكر 

ا في ىقؿ الهعموهات والتواصؿ بيف الىا س وقربت البعيد وقصرت الهسافات فأصبحت دوٌر
 faceبذلؾ هف لواـز الحياي يتقىٍا الكبير والصغير والغىِ الفقير وباتت لإلىساف وىيسًا ) 

book  - twiter – whats app – instagram   ) 
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ا هصطمحات كثيرة ىسهعٍا وتردد عمِ السىة الىاس ، فمـ يعد ٌىاؾ زهاف وال هكاف  وغيٌر
 (    p30) 2000 , Gary saunders, ـ ٌذي الوسائؿ الجديدة .هحدد الستخدا

بدأت هواقع التواصؿ االجتهاعِ فِ الظٍور فِ هىتصؼ التسعيىات حيث أىشأ هوقع ) 
class mates   لمربط بيف زهالء الدراسة وهوقع  1995عاـ  )six degrees   عاـ

وأظٍرت  تمؾ الهواقع الروابط بيف األشخاص وارساؿ الرسائؿ الخاصة لهجهوعة هف  1775
 ( 3ص8  9446) خالد  األصدقاء .

والذى هكف هستخدهيً هف تبادؿ    My Spaceتـ إىشاء هوقع  9449وهع قدوـ عاـ 
تاحة الفرصة لموصوؿ إلِ همفات الشخصية جيف عوض صػ8  ( ثـ بعد  6الهعموهات وا 

الذى أحدث   Face book ذلؾ توالِ ظٍور هواقع التواصؿ االجتهاعِ وفِ هقدهتٍا 
ضجة كبيرة فِ عالـ االىترىت وكاف لً أثر كير فِ اتشار التواصؿ بصورة كبيرة بيف 

 (  96،ص94168االرض وهغاربٍا ) عوض  هشارؽ

عمِ يد هاؾ روكِ فِ جاهعً ٌارفارد وكاىت فكرتً  9446عاـ   Face bookأىشأ 
ٌو تهكيف الطالب هف التواصؿ هعع بعضٍـ البعض ثـ عههت ع ذلؾ لتشهؿ الهوظفيف 

فِ الهشاركً   Fce book وأعضاء ٌيئة التدريس ، وبسبب الدور الكبير الذى لعبً 
سية جعمً يحقؽ شكبية كبيرة بيف االجياؿ الىاشئة وطالب الجاهعات ) هيرفت السيا

 (.  919، صػ 8 9444الطربيشِ، 

ات أو هتابعً أحداث هصورة جاءت فكرة  بولها كاف هف الصع العثور عمِ فيديٌو
ـ ) تسا دٌيرلِ أهريكِ   –سبتيؽ تسيف تايواىِ  –اليوتيوب بواسطً ثالث هوظفيف ٌو

واتفقوا عمِ تطوير الفكرة   ) Pay pell اتِ وكاىوا يعهموف سويًا فِ شرؾ جارد كريـ بىغ
وكاىت والدتً فِ كاليفوىيا )   Youtubeتـ تأسيس هوقع  9443فبراير  16وفِ عاـ 

ظٍر هوقع بتوبير عمِ يد جاؾ در  9443( وفِ هارس 93،ص8  9444المباف درويف 
ساف فراىسمسكو تـ أصحب شركً فِ   Bviousعمِ تويتر ٌو خدهً أططمقتٍا شركة 

 ( .  15) عبد الرازؽ صػ  9416فِ أبريؿ   Wierهستقمً تحهؿ اسـ 
ويهكف تقسيـ هواقع التواصؿ االجتهاعي باالعتهاد عمِ التعريفات السابقة الِ االقساـ 

 (7،ص94118صادؽ،  (اآلتية
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اليوتيوب، والهدوىات، ، هثؿ الفيس بوؾ، وتويتر، وتطبيقاتيا Online شبكة االنترنت -1
وهواقع الدردشة، والبريد االلكتروىي... فٍي بالىسبة لإلعالـ، تهثؿ الهىظوهة الرابعة تضاؼ 

 لمهىظوهات الكالسيكية الثالث.
وهىٍا اجٍزة الٍاتؼ الذكية  تطبيقات قائمة عمى االدوات المحمولة المختمفة -9

ا. وت عّد االجٍ زة الهحهولة هىظوهة خاهسة في طور والهساعدات الرقهية الشخصية وغيٌر
 التشكؿ.

هثؿ الراديو والتمفزيوف "هواقع التواصؿ نواع قائمة عمى منصة الوسائل التقميدية ا -9
االجتهاعي لمقىوات واالذاعات والبراهج" التي اضيفت اليٍا هيزات هثؿ التفاعمية والرقهية 

 واالستجابة لمطمب.

اقع التواصؿ االجتهاعي تشير إلِ حالة هف التىوع ويهكف اف ىخمص إلِ شبً اتفاؽ، أف هو 
في االشكاؿ والتكىولوجيا والخصائص التي حهمتٍا الوسائؿ الهستحدثة عف التقميدية، السيها 

،  Customizationوالتخصيص   Individualityفيها يتعمؽ باعالء حاالت الفردية 
عالـ الجهاٌيري واالعالـ واسع . فإذا ها كاف االوتأتياف ىتيجة لهيزة رئيسة ٌي التفاعمية

و بٍذي الصفة وسه اعالـ القرف العشريف، فإف االعالـ الشخصي والفردي ٌو  يالىطاؽ ٌو
اعالـ القرف الجديد. وها يىتج عف ذلؾ هف تغيير اىقالبي لمىهوذج االتصالي الهوروث بها 
يسهح لمفرد العادي ايصاؿ رسالتً إلِ هف يريد في الوقت الذي يريد، وبطريقة واسعة 

التصالي التقميدي. فضال عف تبىي ٌذي االتجاٌات وليس هف أعمِ الِ اسفؿ وفؽ الىهوذج ا
الهواقع تطبيقات الواقع االفتراضي وتحقيقً لهيزات الفردية والتخصيص وتجاوزي لهفٍـو 

 ..الدولة الوطىية والحدود الدولية

لهف ال هىبر لً، ىشر  وفر عصر التواصؿ االجتهاعي هىبراً  وبىاء عمِ العرض السابؽ  
في عالـ هفتوح، بوسائؿ تعبير هىخفضة  الفرد عمِ التأثيرالشعور بالذاتية، وزاد هف قدرة 

التكاليؼ وواسعة االىتشار، وبتىوع ال هتىاٌي قادر عمِ اىتٍاؾ حقوؽ الىشر والهمكية 
الفكرية، هها سهح بارتكاب الجرائـ عف بعد، وزاد هف تعقيد هىظوهة األهف االلكتروىي، 

 .وشجع عمِ اقاهة الروابط العابرة لمحدود
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لمتعرف عمى العالقة بين استخدام الطالب لمواقع وشبكات التواصل االجتماعي  مدخل -
 من خالل بعض الدراسات : 

ا عمِ شبكة اإلىترىت، لها تهتمكً هف تعتبر هواقع التواصؿ االجتهاعية ٌي األكثر اىتشارً 
ا عف الهواقع اإللكتروىية، هها شجع هتصفحي اإلىترىت هف كافة أىحاء  خصائص تهيٌز
العالـ عمِ اإلقباؿ الهتزايد عميٍا، في الوقت الذي تراجع فيً اإلقباؿ عمِ الهواقع 

 اإللكتروىية.
ا وبالرغـ "هف االىتقادات الشديدة التي تتعرض لٍا الشبكات االجتهاعية عمِ الدواـ وخصوصً  

األسري،  هوقع الفيس بوؾ، والتي تتٍهً تمؾ االىتقادات بالتأثير السمبي والهباشر عمِ الهجتهع
لتحاـ بيف إلوالهساٌهة في اىفراط عقدي واىٍياري، فإف ٌىاؾ هف يرى فيً وسيمة هٍهة لمتىاهي وا

الهجتهعات، وتقريب الهفاٌيـ والرؤى هع اآلخر، واإلطالع والتعرؼ عمِ ثقافات الشعوب 
الهختمفة، إضافة لدوري الفاعؿ والهتهيز كوسيمة اتصاؿ ىاجعة في الٍبات واالىتفاضات 

 لجهاٌيرية".ا
ثر استخداـ هواقع الشبكات االجتهاعية في  أ( دراستً لمكشؼ عف 9419أجرى ىوهار )

العالقات االجتهاعية، هف خالؿ دراسة عيىة هف هستخدهي هوقع )الفيس بوؾ( في الجزائر، 
، وتـ االعتهاد عمِ أداة ( فرداً 964وقد اختار الباحث العيىة بطريقة قصدية بمغ عددٌا )

ىة لجهع البياىات هف الهبحوثيف، وتوصمت الدراسة إلِ هجهوعة هف الىتائج، أٌهٍا8 االستبا
يستخدـ اغمب أفراد العيىة هوقع )الفيس بوؾ( بدافع التواصؿ هع األٌؿ واألصدقاء، إلِ جاىب 
التثقيؼ، وتبيف أف استخداـ هوقع التواصؿ االجتهاعي )الفيس بوؾ( يختمؼ هف هستخدـ إلِ 

يري الجىس والِسف، يؤثر في التفاعؿ االجتهاعي ألفراد العيىة هع عائالتٍـ آخر، تبعا لهتغ
ا لوجً وأصدقائٍـ؛ إذ تبيف أف استخداـ أفراد العيىة لهوقع )الفيس بوؾ( قمؿ هف تواصمٍـ وجًٍ 

ـ. ذا ها قمؿ هف الوقت الذي يقضوىً هع أسٌر ـ ٌو  هع أصدقائٍـ وأسٌر

ثر هواقع التواصؿ أهباشر( إلِ فحص  ( بدراسة ٌدفت )بشكؿ غير9411وقاـ عوض )
تطبيق برىاهج تدريبي ؿ َذلك هو خال، لدُ فئة الشباباالجتهاعي في تىهية الهسؤولية 

باستخداـ األسموب التجريبي، قان الباحث ، وقد بابي عالرػعمِ هجهَعة هو شباب هجمس ش
 ( شاباً َفتاة . 16إذ بمغت العيىة  )
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ط ػعدن َجَد فرَق ذات داللة إحصائية بيو هتَس -ة8أظٍرت ٌذي الدراسة الىتائج اآلتي
اإلىاث في الهجهَعة التجريبية في هستَُ الهسؤَلية االجتهاعية بعد الذكور وات ػدرج

ؿ ىشر الَعي لدُ فئة الشباب حَ، واٌـ توصية توصمت إليٍا الدراسة ٌي تطبيق البرىاهج
ا االجتهاعيؿ دَر هَاقع التَاص ؿ َإرشادٌن لالستخدان األهث،  في تىهية شخصياتٍن، وأثٌر

 االجتهاعي.ؿ لهَاقع التَاص

التأثير  عمِ( إلِ التعرؼ  (Keith et al, 2011وقد ٌدفت دراسة )كيث( وآخروف 
توصمت الدراسة إلِ أف العالقات و االجتهاعي الستخداـ هواقع الشبكات االجتهاعية. 

عاهيف، كها توصمت االجتهاعية في أهريكيا أصبحت أكثر حهيهة هها كاىت عميً قبؿ 
الدراسة إلِ أف استخداـ )الفيس بوؾ( ساعد بشكؿ كبير في إيجاد عالقات وثيقة بيف األفراد 
وأف جزءًا صغيرًا فقط هف هستخدهي )الفيس بوؾ( في أهريكا لـ يمتقوا بأصدقائٍـ في )الفيس 

 بوؾ( هف قبؿ.

ة ٌدفت لمتعرؼ الِ ( دراسة هسحي9411وأجرى )كيث ٌاهبتوف(  في )هركز بيو لألبحاث،
أف الفيس بوؾ يساعد في تكويف صداقات أفضؿ تبيف أف هستخدهي )فيسبوؾ( أكثر ثقة، 

 ولديٍـ قدر أكبر هف األصدقاء الهقربيف ودرجة اىخراطٍـ في السياسة أعمِ.  

احتهاؿ أف تكوف ٌذي الهواقع هضرة بعالقات هستخدهيٍا،  -وتوصمت ىتائج الدراسة الِ 8
هشاركة في العالـ. وأضاؼ8 وجدىا العكس تهاها، وأف هف يستخدهوف هواقع وتبعدٌـ عف ال

هثؿ )فيس بوؾ( لديٍـ عدد أكبر هف العالقات الوثيقة، واحتهاؿ اىخراطٍـ في األىشطة الهدىية 
 أو السياسية أعمِ. 

ذا ها أكد عميً )هيشيؿ فاىسوف ( في دراستً، لمتعرؼ إلِ أثر استخداـ شبكات 9414ٌو
   .الجتهاعي في العالقات االجتهاعيةالتواصؿ ا

وتوصمت الدراسة إلِ عدة ىتائج هف أٌهٍا8 إف أكثر هف ىصؼ األشخاص البالغيف الذي 
يستخدهوف هواقع هف بيىٍا )الفيس بوؾ واليوتيوب ( قد اعترفوا بأىٍـ يقضوف وقتا أطوؿ عمِ 

ـ.شبكة )االىترىت( هف ذلؾ الوقت  الذي يقضوىً هع أصدقائٍـ الحقيقي  يف، أو هع أفراد أسٌر
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( في دراستً التي ٌدفت إلِ هعرفة تأثيرات االتصاؿ عبر )االىترىت( 9446وتحدث ساري )
في العالقات االجتهاعية في الهجتهع القطري، وقد توصمت الدراسة إلِ أف أفراد العيىة هف 

ير )االىترىت( كال الجىسيف يستخدهوف )االىترىت( في حياتٍـ اليوهية بىسب هتفاوتة، لكف تأث
في اإلىاث كاف أكثر هف تأثيري في الذكور، وتبيف أي أف االتصاؿ عبر )االىترىت( ترؾ تأثيرا 

ـ بىسبة ) %(، وتأثيرا في اتصالٍـ 6646في اتصاؿ أفراد العيىة الشخصي الهباشر هع أسٌر
ت( في %(. وتوصمت الدراسة )أيضا( إلِ وجود تأثير )لالىترى69بأصدقائٍـ وهعارفٍـ بىسبة)

ىسؽ التفاعؿ االجتهاعي بيف أفراد العيىة وأقاربٍـ، تهثؿ في تراجع عدد زياراتٍـ ألقاربٍـ 
 %( .6947%(، وتراجع في ىشاطاتٍـ االجتهاعية بىسبة )6645بىسبة )

( بدراسة ٌدفت إلِ دراسة أثر استخداـ )االىترىت( عمِ العالقات 9446وقد قاـ العويضي )  
وقد توصمت الدراسة إلِ هجهوعة هف الىتائج ، سرة السعودية األسرية بيف أفراد األ

والتوصيات، أٌهٍا8 عدـ وجود فروؽ ذات دالؿ هعىوية بيف جىس األبىاء، تأثير استخداـ 
)االىترىت( في العالقة بيىٍـ وبيف الوالديف، وبيىٍـ وبيف األخوة، باإلضافة إلِ اف اختالؼ 

استخداـ )االىترىت( في العالقات األسرية، وعدـ  عهر الهستخدـ ليس لً عالقة بهدى تأثير
وجود عالقة بيف الحالة التعميهية وبيف تأثير استخداـ االىترىت عمِ العالقة بيف الزوجيف وبيف 
الوالديف واألبىاء وبيف األخوة. وهف أٌـ التوصيات التي توصمت إليٍا الدراسة8 ضرورة التأكيد 

األبىاء ووقايتٍـ هف هخاطر )االىترىت( هف خالؿ عمِ دور اآلباء واألهٍات في رعاية 
 التوجيً، والهتابعة، والرقابة، والتىظيـ.

( دراستً التي ٌدفت إلِ هعرفة األبعاد الىفسية، واالجتهاعية، 9449وأجرى ساري )   
عمِ  -بوصفً وسيمة اتصاؿ الكتروىية حديثة في الهجتهع  -والثقافية التي تركٍا )االىترىت( 

ـ، وتفاعالتٍـ االجتهاعية هع هعارفٍـ، وأصدقائٍـ، وقد عالقات ا لشباب االجتهاعية بأسٌر
اعتهد الباحث عمِ هىٍج الهسح االجتهاعي طبقت في الهجتهع القطري عمِ عيىة هف 

(، وتـ استخداـ أداة االستباىة. 651الشباب في هديىة الدوحة هف كال الجىسييف بمغ حجهٍا )
( هف أفراد العيىة كاىوا قد 9644ائج، هف أٌهٍا8وجود ها ىسبتً )وتوصمت الدراسة إلِ عدة ىت

تحدوا آليات الضبط األسري واالجتهاعي، وقاهوا بمقاءات هباشرة وجٍا لوجً بهف تعرفوا إليٍـ 
 عبر )االىترىت(.
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( في دراستً التي ٌدفت لمتعرؼ عمِ رأي هرتادي الهقاٌي الستخداـ 9449وذكر حداد )  
( فردا هف 164مِ العالقات االجتهاعية حيث طبقت عمِ عيىة هف )االىترىت وأثري ع

الهرتاديف لهقاٌي )االىترىت( باألردف واستخدـ الباحث االستباىة كأداة لمدراسة باعتهادي عمِ 
هف العالقات  -ىوعا ها -الهىٍج الوصفي، وأشارت ىتائج الدراسة أف شبكة )االىترىت( قممت 

ؿ هف الروابط القرابية، والتضاهف االجتهاعي لهف ٌـ داخؿ االجتهاعية الهباشرة، هها قم
الهجتهع الواحد، ولكىٍا بىفس الوقت عهمت عمِ استهرار العالقات االجتهاعية بيف األفراد 

 الذيف يعيشوف في هىاطؽ بعيدة )جغرافيا( عف األٌؿ واألقارب.

       ( ) عيىة ههثمة لمهجتهع ( في دراستً التي أجراٌا عمِ Borom, 2000وتحدث )بورـو
( أسرة عف شبكات 9467( فردًا بالغًا يىتهوف إلِ )6119عدد أفرادٌا ) األهريكي، بمغ

التواصؿ االجتهاعي، وقد توصمت  الدراسة إلِ عدة ىتائج، هف أٌهٍا8إف )االىترىت( ٌو 
استخداـ ا( أف فقد ذكر ربع الهبحوثيف )تقريبً  ىشاط فردي قد يؤدي إلِ العزلة االجتهاعية،

%(  هىٍـ 6)االىترىت( يقمؿ هف الوقت الذي يقضوىً هع أفراد أسرتٍـ وأصدقائٍـ، كها أف ) 
 ارج  الهىزؿ.أشاروا إلِ أىٍـ يقضوف وقتًا اقؿ في حضور األحداث االجتهاعية خ

  -نشأة مفيوم المواطنة الرقمية :      

هٍدت لظٍور هفٍـو ( الهراحؿ التِ  896  15، ص  9416لقد ذكر ) الهسمهاىِ ، 
  -الهواطىة الرقهية فيها يمِ 8

هصطمح الهواطىة ليس بالجديد ولً دور عظيـ فِ كافة الهجتهعات هىذ عٍد الهجتهعات -1
اليوىاىية القديهة والروهاىية والثورات األهريكية والفرىسية فكؿ ٌذي الهجتهعات كاف لمهواطف 

الديهقراطية أصبحت الهواطىة هف أكثر دور بارز فيٍا، وهىذ فترة التسعيىات واىتشار 
 الهوضوعات التِ تحظِ باالٌتهاـ . 

وهع قدوـ االلفية الثاىية تحوؿ الهجتهع الِ الهجتهع الرقهِ وتطور هذٌؿ فِ التكىولوجيا  -9
اثرت عمِ جهيع ىواحِ الحياة وغيرت فِ ههارسة األعهاؿ وأصبحت هف أٌـ الوسائؿ التِ 

 هكاسب . تستخدهٍا الدوؿ لتحقيؽ ال
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وىتيجة لكؿ ٌذي التغيرات التِ حققتٍا الثورة الرقهية أصبح ٌىاؾ حاجة همحة لهستخدهوا  -9
االىترىت والهعمهيف واآلباء ضرورة اتقاف هٍارات االستخداـ األهثؿ لمتكىولوجيا ويصبحوا 

 هواطىيف رقهيف ىاجحيف . 
كذا ساٌهت التكىولوجيا فِ ايجاد عالـ رقهِ غير هف أسا -6 ليب العهؿ وأصبح ٌو

ذا أدى إلِ أف تصير  الهواطىوف هواطىيوف رقهيوف يتعاهموف فِ عالـ رقهِ بال حدود ٌو
 الهواطىةعالهية . 

ذا أوجب عميىا بتحدى كبير فِ توعية االفراد  -3 وأخيرًا ظٍور هصطمح الهواطىة الرقهية ٌو
البد هف دراسات بايجابيات وسمبيات ٌذا الهصطمح وهف ثـ أصبح ٌذا الهصطمح هفتشر و 

 لتدريسً . 
حيث تعرؼ الهواطىة الرقهية بحسب الهىٍج األسترالي بأىٍا تزويد الطالب بترساىة هف 
الهٍارات فِ هجاؿ استخداـ هواقع التواصؿ والقدرة عمِ استخداـ الهواقع االلكتروىية لغرض 

لهشكالت اضافة الِ التعمـ فهىٍج الهواطىة الرقهية بعمـ الطالب هٍارة البحث والتواصؿ وحؿ ا
الفايد ، هصطفِ وكذلؾ عرفٍا ) (  176،  9419) فارس حساف ، اثراء هعرفتً بثقافة بالدي 

9416 ،64 ) 
الهعايير واألعراؼ الهتبعً فِ السموؾ القويـ والهسئوؿ تمقاء استخداـ التكىولوجيا كاستخداهٍا 

 فِ التبادؿ االلكتروىِ لمهعموهات والهشاركة الكاهمة فِ الهجتهع وشراء وبيع البضائع . 
 (   indlan department of Education 2013وقد عرفتٍا ) 

كىولوجيا بطريقة فعالً وهىاسبة هف خالؿ تىهية هعارؼ بأىٍا إعداد الطالب إلستخداـ الت -
الطالب ببراهج هعالجة الىصوص والجداوؿ وبراهج العروض التقديهية وتغرس فيٍـ قيـ 

 الهواطىة الصحيحة . 
تعريؼ لمهواطىة الرقهية عمِ أىٍا قواعد وضوابط سموكية تحكـ  الدراسة الحالية: ولقد تبنت 

استخداـ الطالب لهواقع التواصؿ وتعريفٍـ ها يفيد وها ال يفيد هف الهواقع وكذلؾ التعاهؿ 
 الهسئوؿ هع هواقع التواصؿ اإلجتهاعِ . 

  -قضايا المواطنة فى العصر الرقمى : -
حتٍا التكىولوجيا الحديثة فِ هجاؿ بالرغـ هف اآلفاؽ الجديدة والواسعً التِ فت

االتصاالت والهعموهات فِ العصر الرقهِ إال أىٍا غيرت حياتىا وعالقاتىا بشكؿ كبير لقد 
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قممت ٌذي الثورة هف االتصاالت الهباشرة والهحادثات البشرية وتسببت فِ العديد هف اآلثار 
يات الحديثة وهواقع التواصؿ السمبية ىتيجة إلساءة استخداـ الكثير هف األفراد لٍذي التقى

 اإلجتهاعِ .
لقد أثرت ٌذي التكىولوجيا سمبيًا عمِ عالقتىا اإلىساىية واتصالىا الهباشر ودفعت األشخاص 
إلِ اإلقتراب هف األجٍزة الحديثة والذكية التِ ىحهمٍا فِ كؿ هكاف وأقتصرت العالقات عمِ 

إلجتهاعِ وزأصبح الهجاؿ هفتوح أهاـ العالقات السطحية التِ ىكوىٍا عبر هواقع التواصؿ ا
 ( . 17، ص  9419الجهيع ولـ يعد ٌىاؾ إٌتهاـ بالخصوصية  ) ابو سميـ ، 

قد البعض فِ اآلوىة  االخيرة اساءة استخداـ الحريات الهتاحة لٍـ عبر هواقع التواصؿ  
اخالقية االجتهاعي او هؤسسات الدولة هف خالؿ التشٍير وىشر االساءات والتعميقات الغير 

هها يؤدى إلِ عواقب سيئة تضر بالفرد وبالعالـ العاـ وتٍديد لمٍوية الثقافية ) فراج ، 
 (  97، ص  9414

وفِ ظؿ ٌجوـ التقىية الحديثة ٌىاؾ غياب لمهسئوليات فأصبح اآلباء والهعمهوف ليسو عمِ 
قىية وعدـ وجود دراية بها يفعمً األبىاء وها يطمعوا عميً وعدـ قدرتٍـ عمِ هواكبة ٌذي الت

عقوبات صارهً وغياب الوعِ والىضج واالرشاد هف االباء والهعمهوف تجاي أخطار ٌذي 
التقىية كؿ ٌذي األهور وسوء استخداـ ٌذي التقىية وغياب الوعِ وجب عميىا ضرورة ىشر 
براهج ودروس فِ " التربية الرحهيً" هتهثمة فِ ثقافة وأداب التعاهؿ الهىاسب واألهثؿ هع 

التقىيات هف خالؿ تىظيـ ىدوات وهحاضرات وحمقات ىقاش وورش العهؿ لجهيع االفراد  ٌذي
وأيضًا البد أف تمعب التربية والتعميـ دورًا كبيرًا فِ ىشر ٌذا الوعِ عف طريؽ هىاٌجٍا 
الدراسية واستغالؿ هادة التربية الوطىية فِ ىشر كيفية االستخداـ األهثؿ لٍذي الوسائؿ 

اتٍا وسمبياتٍا وأداب التعاهؿ هعٍا والحريات والحقوؽ الرقهية والخصوصية الحديثة وايجابي
 الرقهية . 

ولتحقيؽ كؿ ٌذي األٌداؼ ظٍر فِ األوىة األخيرة هصطمح " الهواطىة الرقهية " 
Digital cit zership   و يٍدؼ الِ ايجاد األساليب كهفٍوـ حديث لمتربية الرقهية ٌو

وجيً جهيع هستخدهِ االىترىت وخصوصًا الهراٌقيف وذلؾ والطرؽ واألىظهة الهثالية لت
بتحديد األهور الصحيحة والخاطئة فِ التعاهؿ هع التكىولوجيا الحديثة لتشكيؿ الوقاية بجهيع 
االفراد وخاصة الهراٌقيف واألطفاؿ فىحف ال ىستطيع التحكـ فيها يطمعوا عميً فٍذا البرىاهج 
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طىً ويسعِ بجد هىً وحهايتً ويستخدـ يؤدى الِ خمؽ هواطف رقهِ صالح يحب و 
 التكىولوجيا بصورة أهثؿ لخدهة هجتهعً ووطىً .

  لذا ... تبرز أٌهية الهواطىة الرقهية ووجوب تضهيىٍا فِ كتب التربية الوطىية فِ الهدارس
حتِ ىستطيع بىاء جيؿ سوى وصالح وهحب لوطىً وهثقؼ يستخدـ التكىولوجيا بها يفيد 

  -مبادىء المواطنة الرقمية : بهجتهعً والتقدـ بً إلِ األهاـ .ويستطيع االرتقاء 
( بعض هبادىء  9413( ، ) خمؼ عيسي  9419لقد ذكر كاًل هف ) وليد شحاتً ، 
  -الهواطىة الرقهية عمِ الىحو اآلتِ 8

  -المساواه الرقمية : -1
ىية ٌِ هف فالبد هف توفير بىية تحتية بالتساوى بيف جهيع الهستخدهيف وتوفير ٌذي الب

 أولويات الدولة الوطىية . 
فترى الباحثة أف البد هف توفير حقوؽ  رقهية هتساوية لمجهيع وضهاف الوصوؿ الرقهِ 
لكافة الهجتهع فالبد هف فتح الهجاؿ أهاـ الجهيع إلستخداـ اإلىترىت فالبد أف ىراعِ أال 

 يكوف الوصوؿ الرقهِ هحدود عمِ فئة دوف األخرى . 
  -الديمقراطية الرقمية : -2

فالديهقراطية الرقهية تىتج الهشاركة واالىتخاب فِ القرار فٍِ وسيمة سٍمً لمهواطف لمتواصؿ 
لمجهيع هع الهسئوليف فٍِ تتيح الهعموهة لمجهيع ، فمكاًل حقوؽ  وواجبات ولً حرية التعبير 

ذا ها توفري الهواطىة الرقهية .   عف رأيً ٌو
  -الرقمية :الحقوق والمسئوليات  -3

ا ، فكذلؾ ايضًا فِ العالـ الرقهِ توجد  فكها تحدد الحكوهات الحقوؽ والواجبات فِ دساتيٌر
 حقوؽ وواجبات يتهتع بٍا الهواطف الرقهِ . 

فٍو يتهتع بهجهوعً حريات وحقوؽ كالخصوصية وحرية التعبير ، لذا فالبد أف تقـو 
ا فِ تفٍيـ األفراد ٌذي  الحقوؽ بطريقة صحيحة وعمِ الجاىب اآلخر الهواطىة الرقهية بدوٌر

ا ، فالحقوؽ والواجبات  يوجد واجبات فيجب هراعاة هشاعر اآلخريف واإللتزاـ بالقواىيف وغيٌر
ٌها وجٍاف لعهمً واحدة فالبد هف تفعيؿ اإلثىيف هعًا حتِ يصبح كؿ هواطف هواطىًا رقهيًا 

 فعااًل . 
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  -المواطنة الرقمية والثقافة :  -4
اطىة الرقهية ألى هواطف أف يصبح هىتجًا لمثقافة ، فٍو يستطيع أف يعرض إىجازاتً تتيح الهو 

بداعاتً بإستعهاؿ التكىولوجيا الحديثة وأف يقوؿ رأيً فِ أى هىتج ثقافِ وأف يقدـ لمىاس  وا 
ثقافة فتوفر الهواطىة الرقهية لهستخدهيٍا فرصة عرض هواٌبٍـ دوف أدىِ تكمفة لذا فيجب 

 د عمِ وعِ بٍا يجب عميٍـ وها لديٍـ هف حقوؽ حتِ تكوف عهمية هىظهة . أف يكوف األفرا
 : محاور المواطنة الرقمية-  

 isteكوسيمة لفٍـ الهواطىة الرقهية وفضايا كوسيمة التكىولوجيا فقد حددت هىظهة 
international soclety for technology in education    تسعة هحاور رئيسية

   لمهواطىة الرقهية 8
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

هحاور الهواطىة الرقهية لتوضيحٍا وتسٍيؿ   ( 64، ص  9419وقد قسـ ) وليد شحاتً ، 
ـ 8  -شرحٍا إلِ ثالث أساليب أو فئات ٌو

حتراـ اآلخريف وتضـ 1  .إحتراـ ىفسؾ وا 
  . المياقة الرقهية 

محاور 

المواطنة 

 الرقمية 

الوصول 

 الرقمى

 أمن رقمى 
صحة وسالمة 

 رقمية

حقوق ومسئوليات 

 رقمية

 القوانين الرقمية 

 اللياقة الرقمية 

محو األمية 

 الرقمية

 التجارة الرقمية 

االتصاالت 

 الرقمية
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 . ِالوصوؿ الرقه 
 . القواىيف الرقهية 
 -.عمـ ىفسؾ وتواصؿ هع اآلخريف وتضـ 98
  االتصاالت الرقهية 
  هحو األهية الرقهية 
 كتروىية التجارة االل 
  -.احهِ ىفسؾ وأحهِ األخريف وتضـ 98
  الحقوؽ والهسئوليات الرقهية 
  ِاألهف الرقه 
 الصحً والسالهً الرقهية 

 وفيما يمى شرح ليذه المحاور التسعو لكى يتضح لنا األمور : 
فالوصوؿ الرقهِ يعىِ  ( Digital Access.الوصول الرقمى أو النفاذ الرقمى ) 1

الهشاركة اإللكتروىية الكاهمة فِ الهجتهع ، فيمـز هستخدهو التكىولوجيا تكافؤ الفرص أهاـ 
 جهيع األفراد فيها يتعمؽ بالتكىولوجيا . 

فتعهؿ الهواطىة الرقهية عمِ تكافؤ الفرص اهاـ جهيع األفراد فيها يتعمؽ بالتكىولوجيا 
ستخداهٍا وتوفير الحقوؽ الرق هية الهتساوية ويعـ الوصوؿ االلكتروىِ وىبذ الفارؽ الرقهِ ) وا 

ستخداهٍا  الفجوة بيف أو أولئؾ الذيف يستطيعوف الوصوؿ إلِ أشكاؿ التكىولوجيا الهختمفة وا 
( فقد يكوف الوصوؿ  54، ص  9419وأولئؾ الذيف ال تتوفر لديٍـ تمؾ الفرصً ) هايؾ ، 

لذيف يعاىوف هف ظروؼ اقتصادية وسياسية سيئة لذا التكىولوجِ هحدودًا عىد بعض األفراد ا
 فىجد ىسبة الوصوؿ الرقهِ واستخداـ التكىولوجيا هرتفع فِ الدوؿ الهتقدهة عف الدوؿ الىاهية 
وفِ الوقت الحالِ يوجد العديد هف البراهج العالهية لتعزيز حؽ الوصوؿ الرقهِ اهاـ األفراد 

ب التكىولوجيا عف هواطىيٍا كالوصوؿ إلِ اإلىترىت فِ الدوؿ الىاهية او فِ الدوؿ التِ تحج
 (  146، ص  9414) الدٌشاف ، 
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وهف ٌىا ترى الباحثة أف ىقطة االىطالؽ فِ الهواطىة الرقهية ٌو العهؿ عمِ توفير الحقوؽ 
الرقهية الهتساوية ودعـ الوصوؿ اإللكتروىي لمجهيع بعطؿ الىهو واالزدٌار ، ويىبغِ أف 

 الرقهِ ٌو توفير الوصوؿ الرقهِ أهاـ جهيع األفراد . يكوف ٌدؼ الهواطف 
فٍِ تعىِ بيع وشراء وتبادؿ البضائع   (  Digital commerce.التجارة الرقمية ) 2

الكتروىيًا ، فالجهيع اليـو عمِ درايا أف االقتصاد والسوؽ اليوـ يتيح عف طريؽ التكىولوجيا 
اطىة الرقهية فِ تثقيؼ الفرد بالقضايا الهتعمقة وقدراتٍا الهختمفة وهف ٌىا تأتِ إىطالقة الهو 

بالتجارة الرقهية هف حيث الموائح والقواىيف واألهف واألهاف الهتعمؽ بقواىيف الدولة ) 
Dorovan 2011 p37  ) 

فأصبح األفراد اليوـ يقوهوف بشراء جهيع هستمزهاتٍـ سواء هالبس العاب سيارات أو أدوات 
ا أو كثير وىظر  ًا لها تفعمً ٌذي الهواقع هف جديد لالىتباي ويؤدى ٌذا الِ زيادة هىزلية وغيٌر

الشراء عبر ٌذي الهواقع ، لكف بالرغـ هف الههيزات العديدة التِ تقدهٍا تمؾ الهواقع إال أف 
البد هف أخذ الحذر فالبد عمِ كال هف البائع والهشترى أف يكوف عمِ وعِ بالقضايا 

 الهتعمقة بٍذي العهمية . 
 ( (Digital security self protectionن الرقمى ) الحماية الذاتية ( األم-3

ِ اجراءات ضهاف الوقاية والحهاية الرقهية فال يخمو أى هجتهع هف أفراد يهارسوف أعهااًل  ٌو
هخالفة لمقاىوف كالسرقة والتشويً وكذلؾ بالىسبة لمهجتهع الرقهِ فالبد هف وجود احتياطات 

لحهاية واألهاف لألفراد ، فالبد هف توافر اجراءات أهىية فِ العالـ أهىية لضهاف الوقاية وا
الرقهِ كبراهج هكافحة الفيروسات وعهؿ ىسخ إحتياطية هف البياىات والبد أف تكوف هواطىوف 

 (  143،  9414هسئولوف وحهاية ها لديىا هف هعموهات ) شمتوت ، 
  -وترى الباحثة أىىا لكِ ىقرأ أىفسىا البد هف 8

 الهمفات الهٍهة فِ همفات هحهية بكمهة هرور .حفظ  -1
 عدـ فتح الرسائؿ هجٍولة الهصدر  -9
 تغير كمهة هرور الحساب باستهرار  -9
 فحص األجٍزة دائهًا  -6
 إستخداـ براهج هكافحة الفيروسات  -3
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 اإلجرءات المنيجية لمدراسة: 
الهىٍج الوصفي بإعتباري الهىٍج األكثر هالئهة لقياس  عتهدت الدراسة عمِا منيج الدراسة:

ا هف خالؿ جهع أٌداؼ الدراسة والتحقؽ هف ىتائجٍا، ووصؼ الظاٌرة وصفا دقيقا عمهيً 
 البياىات هف الهبحوثيف.

 (917طبقت الدراسة الحالية عمِ عيىة هف طالب الثاىوية العاهة بمغ قواهٍا) عينة الدراسة:
 بأدوات الدراسة:الصدق والثبات الخاص 

قاـ الباحث بحساب ثبات االستبياف باستخداـ هعادلة إجراءات ثبات االستبيان:            
ي 69فجاء هساوًيا )( هبحوث 94ألفا كروىباخ بالتطبيؽ عمِ عيىة استطالعية قواهٍا ) .( ٌو

                .درجة تؤكد تهتع االستبياف بدرجة ثبات عالية
تـ حساب الصدؽ الذاتي كهؤشر لصدؽ االستبياف، وقد جاء هساوًيا الصدق الذاتي:   
 .هها يدؿ عمِ تهتع االستبياف بدرجة عالية هف الصدؽ.(، 74)
 

 المعامالت اإلحصائية المستخدمة:
" هف خالؿ المجوء إلِ Spssباستخداـ برىاهج "الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتهاعية 

 الهعاهالت اإلحصائية التالية8
 الفا كروىباخ لحساب الثبات. هعاهؿ -
 التكرارات والىسب الهئوية. -
 الوزف الىسبي. -
 هعاهؿ ارتباط بيرسوف. -
 .Averageالهتوسط الحسابي  -
 االىحراؼ الهعياري. -
 .T.Testاختبار )ت( لداللة الفروؽ  -
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  :نتائج الدراسة الميدانية وتفسيراتيا
 أواًل. توصيؼ عيىة الدراسة8

 النسبة % التكرار الدراسةمتغيرات عينة 

 الىوع
 %57.1 125 ذكر
 %42.9 94 أنثى

 %100 219 اإلجمالي

 هحؿ اإلقاهة
 %49.3 108 ريف
 %50.7 111 حضر

 %100 219 اإلجمالي

 
 ثانًيا. النتائج العامة لمدراسة: 

 االجتماعي مدى استخدام أفراد العينة لمواقع التواصليوضح ( 2جدول )

 مدى االستخدام

 العينة
 اإلجمالي

 إناث ذكور

 النسبة المئوية التكرار % ك % ك

 %76.4 914 %144 76 %75.4 199 ىعـ

 %1.6 9 ــــــ ــــــ %9.6 9 ال

 %100 219 %100 94 %100 125 اإلجمالي

هف أفراد العيىة يستخدهوف هواقع  876.4 أف ىسبة يتضح من الجدول السابق
% ال يستخدهوىٍا، بىاء عمِ ٌذي الىتيجة أف غالبية 1.6االجتهاعي، هقابؿ ىسبة  التواصؿ

عيىة الدراسة تستخدـ هواقع التواصؿ االجتهاعي حيث أصبح ٌذا االستخداـ جزء هف الحياة 
الخاصة وال يهكف االستغىاء عف ٌذي الهواقع في ظؿ وجود الثورة الرقهية وها فرضتً 

ختمؼ ىتائج ٌذي الدراسة هع ىتائج دراسة)إيهاف عاشور، زيىٍـ التكىولوجيا هف أحداث، و ت
أف بعض الطالب في الهرحمة الثاىوية  ( حيث أكدت الدراسة في ىتائجٍا عم9416ِحسف، 
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ال يستخدهوف ٌذي الهواقع؛ وقد يرجع ذلؾ لضغوط هف األسرة أو اىشغاؿ الطالب أىفسٍـ 
وا بالهرحمة الجاهعية، وىظرا لمظروؼ بالهذاكرة والدروس الخصوصية، ولكف عىدها التحق

الجديدة التي أصبحوا فيٍا، بدأوا في استخداـ ٌذي الهواقع، وتتفؽ ىتائج ٌذي الدراسة هع ىتائج 
( حيث أكدت الدراسة في ىتائجٍا8 أف ٌىاؾ اقباؿ شديد عمِ هواقع 9415دراسة)هي أىور، 

 التواصؿ االجتهاع هف قبؿ أفراد العيىة.
 االجتماعي استخدام أفراد العينة لمواقع التواصلدة يوضح م( 3جدول )

 مدة االستخدام

 العينة
 اإلجمالي

 إناث ذكور

 النسبة المئوية التكرار % ك % ك

 %15.4 96 %17.1 16 %14.6 94 من سنةمنذ أقل 
 %94.4 57 %97.6 28 %61.6 31 من سنة إلى ثالث سنوات
 %63.6 77 %31.1 48 %61.6 31 من ثالث سنوات فأكثر

 %100 216 %100 94 %100 125 اإلجمالي

 أف هدة استخداـ أفراد العيىة لهواقع التواصؿ8 يتضح من الجدول السابق
%، ثـ )هف 63.6)هف ثالث سىوات فأكثر( في الترتيب األوؿ بىسبة االجتهاعي تهثمت في 

%، وأخيًرا )هىذ أقؿ هف سىة( بىسبة 94.4سىة إلِ ثالث سىوات( في الترتيب الثاىي بىسبة 
15.4.% 

 يوضح عدد الساعات التي يقضييا أفراد العينة يومًيا في مواقع التواصل االجتماعي( 4جدول )

 عدد الساعات

 العينة
 مالياإلج

 إناث ذكور

 النسبة المئوية التكرار % ك % ك

 %94 69 %15 14 %99.1 95 أقل من ساعة
 %99.9 54 %94.9 34 %97.3 94 من ساعة إلى ساعتين

 %65.5 149 %64.6 44 %66.6 37 إلى ثالث ساعات من ساعتين

 %100 216 %100 94 %100 122 اإلجمالي
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الساعات التي يقضيٍا أفراد العيىة يوهًيا في 8 أف عدد يتضح من الجدول السابق
إلِ ثالث ساعات( في الترتيب األوؿ  هواقع التواصؿ االجتهاعي تهثؿ في )هف ساعتيف

%، ثـ )أقؿ 99.9%، ثـ )هف ساعة إلِ ساعتيف( في الترتيب الثاىي بىسبة 65.5بىسبة 
 %.94هف ساعة( في الترتيب الثالث واألخير بىسبة 

 واقع التواصل االجتماعي األكثر استخداًما من قبل أفراد العينة( يوضح م5جدول )

 المواقع

 العينة
 اإلجمالي

 إناث ذكور

 النسبة المئوية التكرار % ك % ك

 %57.9 151 %51.9 45 %63.9 146 تويتر
 %64.3 156 %46.1 64 %74.9 114 يوتيوب
 %57.9 151 %51.9 67 %63.9 146 فيس بوؾ
 %74.9 173 %74.6 85 %74.9 114 واتس آب

                                                                                 )*(
 216يمكنك اختيار أكثر من بديل ن= 

8 أف هواقع التواصؿ االجتهاعي األكثر استخداًها هف قبؿ أفراد يتضح من الجدول السابق
%، ثـ )يوتيوب( في الترتيب 74.9الترتيب األوؿ بىسبة العيىة تهثمت في )واتس آب( في 

%، بيىها في الترتيب األخير كؿ هف )تويتر، وفيس بوؾ( بىسبة 64.3الثاىي بىسبة 
57.9.% 

( حيث أكدت الدراسة 9417وتختمؼ ىتائج ٌذي الدراسة هع ىتائج دراسة)إيهاف عاشور سيد، 
تخداها لدى طالب جاهعة الهىيا فقد جاء في ىتائجٍا عمِ وسائؿ اإلعالـ الجديد األكثر اس

الفيس بوؾ في الترتيب االوؿ هف حيث االستخداـ هف وجٍة ىظر عيىة الدراسة وذلؾ بىسبة 
%(، ثـ جاء في الترتيب الثاىي الواتس اب وذلؾ بىسبة بمغت 66.9هئوية هرتفعة بمغت )

 % (.64.6ت )%(، بيىها جاء في الترتيب الثالث اليوتيوب بىسبة هئوية بمغ57.9)
( حيث أكدت 9419وتختمؼ ىتائج ٌذي الدراسة هع ىتائج دراسة)هحهد عبد البديع السيد، 

%هف العيىً وجاء فيس بوؾ فِ 34الدراسة عمِ ارتفاع ىسبة االستخداـ الدائـ لالىترىت ىجو
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% يميً 96هقدهة وسائؿ االعالـ الجديدي االكثر استخداها واىتشارا بيف الشباب بىسبة 
%ويميً الفيبر ثـ تويتر غيرت وسائؿ 14%ويميً الواتس اب بىسبة99يوب بىسبة اليوت

 االعالـ الجديدة هف قيهت الحرية والديهقراطية لدى الشباب.
 ( يوضح مواقع التواصل االجتماعي حسب درجة الحصول عمى المعمومات6جدول )

 المواقع

 العينة
 اإلجمالي

 إناث ذكور

 المئويةالنسبة  التكرار % ك % ك

 %82 177 %80.9 76 %82.8 101 تويتر
 %91.7 198 %87.2 82 %95.1 116 يوتيوب
 %87.5 189 %77.7 73 %95.1 116 فيس بوك
 %87.5 189 %87.2 82 %87.7 107 واتس آب

                                                                                         
 )*( يمكنك اختيار أكثر من بديل

مواقع التواصل االجتماعي حسب درجة 8 أف أبرز يتضح من الجدول السابق 
%، ثـ )فيس 71.5تهثمت في )يوتيوب( في الترتيب األوؿ بىسبة  الحصول عمى المعمومات
%، وتختمؼ 69ىسبة الترتيب األخير )تويتر(، ب%، وفي 65.3 بوؾ وواتس آب( بىسبة

( حيث أكدت 9417ىتائج ٌذي الدراسة هع ىتائج دراسة)إيهاف عاشور سيد، زيىب هحهود، 
الدراسة في ىتائجٍا فيها يتعمؽ بدوافع استخداـ طالب جاهعة الهىيا لوسائؿ اإلعالـ الجديد، 

اآلخريف(  جاء في الترتيب األوؿ بالىسبة لدوافع استخداـ وسائؿ اإلعالـ الجديد )التواصؿ هع
، يميٍا في الترتيب )الحصوؿ عمي األخبار( بيىها جاءت )التسمية والترفيً( في الترتيب 
الثالث ، في حيف جاء في الترتيبيف االخيريف كؿ هف )فؤائد تعميهية في هجاؿ تخصصي، 

 لخبرات االجتهاعية( عمي التوالي.تبادؿ ا
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 ( يوضح مقياس إدمان اإلنترنت 7جدول ) 

 العبارات

 العيىة الكمية

 التكرار
بي
لىس

ف ا
وز
ال

وية 
لهئ
ة ا
ىسب

ال
 

يب
لترت

ا
 أبًدا أحياىا دائًها 

الجموس عمي اإلنترنت عن تمبية بعض الحاجات المنزلية  أفضل
 1 77.59 955 69 145 95 )مساعدة أمي في طيي وتحضير الطعام(

 شبكةبسبب وجود مشكمة في  تشعر بالضيق إذا فقدت التصفح
 9 59.47 344 66 39 114 اإلن

 9 54.54 666 69 56 73 اإلنترنت  عمي الجموس أُفضل أثناء حصص األنشطة
 6 54.49 657 61 65 66 أتأخر في الذىاب لمنوم بسبب اإلنترنت

 3 46.19 644 94 114 54 وأنت تتصفح اإلنترنت بضعة دقائق سأغادر اإلنترنت لنفسك تقول
 4 45.69 646 64 79 56 الشخص قبل أن أبدأ تنفيذ أي عمل في يوميبفتح حسابي  أقوم

 5 45.14 637 61 145 46 اإلنترنت إتصالي إذا قطعني أحد زمالئي من أشعر بالغضب
 6 44.44 634 35 56 61 إنترنت بدون أخاف أن تصبح حياتي مممة
 7 43.79 631 31 73 54 بأسرتي اجتماعي أجمس عمي اإلنترنت حتي في أثناء

أفضل متعة الجموس عمي األنترنت عن الخروج مع 
 14 43.94 664 49 56 54 صديقتي/صديقي

 11 43.43 663 37 63 59 مواقع اإلنترنت أثناء تناول الطعام عبر أستمتع بالتصفح
 19 46.41 669 41 66 51 )الفسحة(  اتصفح اإلنترنت أثناء تواجدي داخل المدرسة

لمنزل لمجموس مع أصدقائي البد أن أكون متصال ذىبت خارج  إذا
 19 41.11 616 57 59 43 باإلنترنت

إذا ذىبت إلي الحمام فالبد من إصحاب ىاتفي لمتصفح في 
 16 37.44 646 79 36 43 .حساباتي الشخصية

أفضل تصفح األنترنت في سبيل التخمي عن بعض األنشطة 
 13 35.14 971 55 149 94 الرياضية

 14 39.49 944 116 44 69 الساعات التي أقضييا عمي اإلنترنت عن اآلخرين عدد بإخفاءأقوم 
 5469 45.7%  

  يتضح من الجدول:
(، حيث 839.49 77.59أف الىسب الهئوية لهقياس إدهاف اإلىترىت تراوحت ها بيف )

)هساعدة الجموس عمي اإلىترىت عف تمبية بعض الحاجات الهىزلية  جاءت عبارة )أفضؿ
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أهي في طٍي وتحضير الطعاـ( الترتيب األوؿ بيف عبارات ٌذا البعد، فيها جاءت عبارة 
 الساعات التي أقضيٍا عمِ اإلىترىت عف اآلخريف( الترتيب األخير. )أقـو بإخفاء عدد

% درجة إدهاف فوؽ هتوسطة 45.7وتعكس الىسبة الهئوية اإلجهالية لمهقياس والهقدرة بػػ 
 عيىة البحث.  لإلىترىت لدى

ذا ها تؤكدي دراسة)إيهاف عاشور سيد، زيىب هحهود،  ( أف األسباب الحقيقية 9417ٌو
وراء إدهاف اإلىترىت وخاصة الفيس بوؾ ٌو الشعور بالهمؿ وذلؾ قد يرجع إلي غياب 
الٍدؼ أو غياب الدور الرقابي لالسرة ، والشعور بالوحدة والفراغ ولذلؾ فقد جاءت عبارة 

شورات الفيسبوؾ جيدة في التغمب عمِ الهمؿ( في الترتيب األوؿ هف ضهف )هشاٌدة هى
 االجتهاعية الشبكات العبارات التي تقيس درجة إدهاف طالب الجاهعة لمفيس حيث تفتح

ات العديد هف الهمؿ بتشارؾ عمِ والقضاء لمتسمية، أوسع باًبا ا والصور الفيديٌو  .وغيٌر
اىشغاالت أولياء  خضـ في بالعزلة إحساس الطالبهف  تخفؼ بوؾ الفيس شبكة أف وثبت
 يهىح الواحدة، حيث العائمة أفراد بيف التواصؿ هف آفاؽ قّمؿ الذي األهر بالعهؿ، األهور
 بً هف يٍتـ بوجود والوجداىي، االجتهاعي إثبات وجودي فرصة لمطالب بوؾ الفيس

 (.9414،63)ساهية عواج، هعً ويتعاطؼ وبأخباري
 مقياس محاور المواطنة الرقمية( يوضح 9جدول )

ور
هحا

ال
 

 العبارات
 
 

 العيىة الكمية

 التكرار

بي
لىس

ف ا
وز
ال

وية 
لهئ
ة ا
ىسب

ا
 

يب
لترت

ا
 

هتوسط 
 األبعاد

فؽ
هوا

حايد 
ه

ض 
عار

ه
 

هية
الرق

رة 
تجا

ال
 

 9 59.96 341 69 49 111 خيارات أفضؿ يهىحىي البيع والشراء عبر الهواقع

46.96 

 1 59.46 346 94 59 146 أسعار أفضؿ التسوؽ عبر اإلىترىت يهىحىي

استخدـ التسوؽ عبر اإلىترىت فقط لشراء البضائع التي ال 
 أجدٌا في السوؽ

61 44 53 696 46.49 6 

 التسوؽ اإللكتروىي هثؿ أهازوف أحب استخداـ أدوات
 وجوهيا واوليكس

146 44 69 676 59.64 9 
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هع الموائح الخاصة  سياسة التسوؽ اإللكتروىي تتعارض
 بهجتهعىا

94 143 53 979 35.63 3 

ية(
لذات

ة ا
هاي
الح

ي )
رقه

ف ال
أله

ا
 

دائها أحتفظ بهعموهاتي الهٍهة والشخصية في همفات هحهية 
 بكمهة هرور

146 95 19 354 69.99 1 

54.19 

 9 61.35 336 96 69 134 لحهاية خصوصياتي باىتظاـ أغير كمهات الهرور
 أفتح الهمفات غير الهعروفة وغير الهوثوقة فضواًل لهعرفة

 هحتواٌا
59 36 74 616 44.39 3 

ة الهصدر أو الهرسؿ  أحرص عمي حذؼ الرسائؿ الهشبٌو
 هباشرة

193 36 94 369 57.96 9 

ال يتوفر بعض األجزاء هف هعموهاتي الشخصية عمي هواقع 
 التواصؿ االجتهاعي

194 49 99 317 53.65 6 

تي
الذا

وؿ 
وص

ال
 

 1 71.99 496 94 69 146 أدوات التواصؿ الرقهي تسٍؿ عمي التواصؿ هع أصدقائي

54.35 

 9 61.16 333 7 53 199 91لقد تعمهت هٍارات تربوية جديدة هرتبطة بتقىيات القرف الػػ
 تهكىىي أدوات التواص الرقهية هف بىاء صداقات جديدة في

 أخري هف العالـ هىاطؽ
156 96 16 366 63.74 9 

 3 35.67 974 79 44 35 أجد صعوبة في الوصوؿ إلِ جهيع هواقع التواصؿ االجتهاعي
 االلكتروىية جهيع األفراد هتساوييف في الوصوؿ الهواقع

 واستخداهٍا
77 69 53 634 44.44 6 

  %55.64 5335 اإلجهالي

  الجدول:يتضح من 
% تعكس 55.64أف الىسبة الهئوية اإلجهالية لهقياس هحاور الهواطىة الرقهية والهقدرة بػػ 

 درجة إلهاـ كبيرة هف قبؿ عيىة البحث بهفٍـو الهواطىة الرقهية.
وجاء هحور الهواطىة الرقهية )الوصوؿ الذاتي( في الترتيب األوؿ كأكثر هحاور الهواطىة 

 هبحوثوف. الرقهية التي يمـ بٍا ال
( حيث أكدت في 9415وتختمؼ ىتائج ٌذي الدراسة هع ىتائج دراسة)ٌادي طوالية، 

تدىي هستوي هعرفة هعمهِ التربيً الوطىية  بشكؿ كبير بهحاور وهفاٌيـ  ىتائجٍاعمي
 الهواطىة الرقهية.
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( التصورات ىحو الهواطىة الرقهية 9415وتختمؼ أيضا هع ىتائج دراسة)ٌىد سهعاف، 
بدرجً هتوسطً، كها اوصت الدراسً بضرورة اجراء دراسة هكثفً حوؿ هوضوع جاءت 

 الدراسً هع تىاوؿ ابعاد لـ تتىاولٍا الدراسً.
( 9416وتختمؼ ىتائج ٌذي الدراسة هع ىتائج دراسة)إيهاف عاشور سيد، زيىٍـ حسف، 

ا بيف حيث أثبتت أف الىسب الهئوية لهقياس تىهية هحاور الهواطىة الرقهية  تراوحت ه
%(، حيث احتمت عبارة "أحتـر هشاعر اآلخريف عبر هواقع التواصؿ %39.3، 66.3)

االجتهاعي" الترتيب األوؿ؛ويرجع ذلؾ إلِ طبيعة العالقات التي تربطٍـ بعضٍـ ببعض 
عمِ هواقع التواصؿ االجتهاعي، فٍـ في الغالب إها يكوىوف أصدقاء في الجاهعة أو 

ـ صالت قرابة، ويدؿ ذلؾ عمِ ارتفاع ىسبة الهسؤلية أصدقاء هىذ الطفولة أو تربطٍ
ر االجتهاعية لدى الشباب الجاهعي عيىة الدراسة، وفٍهٍـ  لمعالقات االجتهاعية، وتقدي

 تمؾ العالقات في الهقاـ األوؿ.
 ثالثًا. نتائج اختبار فروض الدراسة:

 * التحقق من الفرض األول:
  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام الطالب لمواقع التواصل االجتماعي

 وعالقتيا بتنمية مفاىيم المواطنة الرقمية لدييم. 
ة يوضح معامالت االرتباط بين استخدام الطالب لمواقع التواصل االجتماعي وعالقتيا بتنمي (10جدول )

 مفاىيم المواطنة الرقمية لدييم

 المتغيرات
 تنمية مفاىيم المواطنة الرقمية لدييم

 ىوع الداللة هستوى الداللة قيهة ر
 غير دال إحصائًيا 4.756 0.004- استخدام الطالب لمواقع التواصل االجتماعي

 0.01)**( دال عند مستوى 
 يتضح من نتائج الجدول السابق:

استخدام  عالقة ذات داللة إحصائية بينلم يتحقق الفرض، حيث لم يثبت وجود 
 .الطالب لمواقع التواصل االجتماعي وعالقتيا بتنمية مفاىيم المواطنة الرقمية لدييم

وهف ٌىا يهكف القوؿ بأف درجة االستخداـ ال تؤثر بالسمب أو اإليجاب عمِ تىهية 
هفاٌيـ الهواطىة الرقهية فقد يكوف االستخداـ قميؿ ولكف التأثير كبير أو العكس وذلؾ يعكس 
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ضهوف الذي يتعرض إليً الهستخدـ فقد يخمو هف الهفاٌيـ التد تدعـ الهواطىة طبيعة اله
 .الرقهية

 * التحقق من الفرض الثاني:
  دمان توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام الطالب لمواقع التواصل االجتماعي وا 

 اإلنترنت. 
التواصل االجتماعي وعالقتيا بتنمية مفاىيم يوضح معامالت االرتباط بين استخدام الطالب لمواقع  (11جدول )

 المواطنة الرقمية لدييم

 المتغيرات
 إدمان اإلنترنت

 ىوع الداللة هستوى الداللة قيهة ر

 غير دال إحصائًيا 4.664 0.010- استخدام الطالب لمواقع التواصل االجتماعي

 0.01)**( دال عند مستوى 
 يتضح هف ىتائج الجدوؿ السابؽ8

يتحقق الفرض، حيث لم يثبت وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام الطالب لم 
دمانيم لإلنترنت.  لمواقع التواصل االجتماعي وا 

عمِ عيىة الدراسة كها أف  ٌذي الىتيجة بأف درجة االستخداـ ال تشكؿ خطراً  ويمكن تفسير
عمِ السموكيات التي يقـو  هقياس اإلدهاف ال يتوقؼ عمِ عدد ساعات االستخداـ بيىها يعتهد

ا هف السموكيات األخري هها يعكس  بٍا أفراد العيىة وتفضيمٍـ لبعض السموكيات عمِ غيٌر
السموؾ السمبي لمطالب أثىاء االستخداـ وهف ٌىا يهكف القوؿ بأف درجة إستخداـ العيىة ال يهكف 

 أف تعد هفياس لتحديد درجة اإلدهاف لٍذي الهواقع.
( حيث أثبتت الدراسة 9415الدراسة هع ىتائج دراسة)هي أىور،  وتختمؼ ىتائج ٌذي

خطورة االستخداـ الهفرط لهواقع التواصؿ االجتهاعي هىٍا االضرار الىفسية والشعور بالوحدة 
 واإلكتئاب.
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 * التحقق من الفرض الثالث:
 توجد فروق دالة إحصائًيا بين الذكور واإلناث عينة البحث في كل من )معدل استخدام 

دمان اإلنترنت.   مواقع التواصل االجتماعي، محاور المواطنة الرقمية، وا 
يوضح داللة الفروق بين الذكور واإلناث عينة البحث في معدل استخدام مواقع التواصل  (12جدول )

دمان اإلنترنت  االجتماعي، محاور المواطنة الرقمية، وا 

 الهتغيرات
 اإلناث الذكور

 نوع الداللة قيهة )ت(
 ع ـ ع ـ

 غير داؿ 1.53 4.19 4.77 4.13 4.75 هعدؿ استخداـ هواقع التواصؿ االجتهاعي
 غير داؿ 0.047 9.95 96.64 6.37 96.66 هحاور الهواطىة الرقهية

 داؿ **2.32- 3.94 91.53 6.14 99.99 إدهاف اإلىترىت

 8يتضح من الجدول السابق
بيف الذكور واإلىاث عيىة البحث في هعدؿ استخداـ هواقع  غير دالة إحصائًياوجود فروؽ   -

 التواصؿ االجتهاعي. 
الهواطىة في هحاور عيىة البحث بيف الذكور واإلىاث  فروؽ دالة إحصائًياوجود  -

 .الرقهية
 عيىة البحث في إدهاىٍـ لإلىترىتبيف الذكور واإلىاث  فروؽ دالة إحصائًياوجود  -

، وتختمؼ ىتائج ٌذي الدراسة هع ىتائج دراسة)إيهاف عمِ حساب اإلىاثلصالح الذكور 
حيث أثبتت وجود عالقة ارتباطية طردية دالة إحصائًيا   (9416عاشور سيد، زيىٍـ حسف، 

الشباب الجاهعي عيىة الدراسة عمِ هواقع التواصؿ االجتهاعي وهحاور الهواطىة  بيف تفاعؿ
الرقهية الهتهثمة في8 )التجارة الرقهية، والوصوؿ الرقهي، واالتصاالت الرقهية، وهحو األهية 

 الرقهية
حيث أكدت عمِ عدـ وجود ( 9415وتتفؽ ىتائج ٌذي الدراسة هع دراسة)هرواف وليد، 

إحصائية بيف هتوسطات تقديرات أفراد عيىة الدراسة تعزى إلِ هتغير فروؽ ذات داللة 
 الجىس.



 

687 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 
 ( يوضح الفروق بين الذكور واإلناث عينة البحث في إدمانيم لإلنترنت1شكل )

 توصيات الدراسة:
 من خالل ما توصمت إليو الباحثة من نتائج يمكن أن توصي الدراسة باألتي: 

التعميهية بالهدارس هفاٌيـ وهحاور الهواطىة الرقهية وتفعميٍا ضرورة تضهيف الهىاٌج  -
 عمِ أرض الواقع.

 عقد العديد هف الىدوات والدورات لتعريؼ الطالب بالهواطىة وهفاٌيهٍا. -
 وضع قواىيف عىد استخداـ التكىولوجيا الحديثة وخاصة هواقع التواصؿ االجتهاعي. -
اهة خاصة في القري عف أٌهية وخطورة الىشر عقد دورات تدريبية لطالب الثاىوية الع-

 اإلعالهي اإللكتروىي، وكيفية التعاهؿ هعً لصىاعة هواطف إعالهي رقهي.
ىشر الهواثيؽ والتشريعات اإلعالهية الجديدة التي تتعمؽ بالجاىب اإللكتروىي، لزيادة وعي  -

 الطالب بأٌهية الهواطىة الرقهية وكيفية تطبيقٍا بطريقة صحيحة.
 
 حوث المقترحة:الب
هف هىطمؽ ها توصمت إليً الدراسة هف ىتائج، وها أشارت إليً هف توصيات، فإف الباحثة    

 تقترح بعض الدراسات8 
 إجراء دراسة هقارىة عف دور وسائؿ اإلعالـ التقميدية والجديدة في ىشر الهواطىة الرقهية. -
 الهواطىة الرقهية.اتجاٌات أعضاء ٌيئة التدريس بالجاهعات الهصرية ىحو  -
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 إجراء دراسة شبً تجريبية تقدـ ىهوذًجا إعالهًيا لههارسة الهواطىة الرقهية. -
ا في هحو األهية الرقهية. -  هواقع التواصؿ االجتهاعِ ودوٌر
 إجراء العديد هف الدراسات التي تسير وفؽ ىظرية التسويؽ االجتهاعي. -
ا دراسة عف الفجوة الهعرفية لدى القائهيف با - التصاؿ في وسائؿ اإلعالـ الجديدة وتأثيٌر

 عمِ هفٍـو الهواطىة الرقهية.
 

 مراجع الدراسة: 
الهخاطر الىاجهً هف  استخداـ شبكات التواصؿ  (94168ابراٌيـ هىصور )  .1

ا عمي االهف الرقهي،  كمية االداب  جاهعة الهىيا، رسالة هاجستير، االجتهاعي واثٌر

تفاعمية الشباب الجاهعي عمي هواقع التواصؿ  8(9416زيىٍـ حسف ) ايهاف عاشور، .9
هجمة البحوث في هجاالت التربيً الىوعيً  االجتهاعي وعالقتٍا بالهواطىة الرقهية،

 .1،ج15،ع

اثر الثوري الرقهية واالستخداـ الهكثؼ لشبكات التواصؿ  (94148جيدور حاج ) .9
العادي الي  االجتهاعي في رسـ الصوري الجديدي لهفٍوـ الهواطىً هف الهواطف

  .قسـ االعالـ الجزائر، جاهعة بسكري، رسالة دكتوراي، الهواطف الرقهي ،

 1ط الرشد،دار الهواطىً الرقهية في الهدارس،  (94118خالد جاسر ) .6

 الهواطىً الرقهية هدخال لمتربيً العربيً في العصر الرقهي، (94148الدٌشاف جهاؿ) .3
 هجمة هركز فٍد لمدراسات االىساىيً 

هركز  هجمة فكر،، الهواطىً الرقهية ترؼ فكر اـ ضروري  (94148شوقي )هحهد  .4
 .133ع السعوديً، الكيتكات لالبحاث،

االهصغري ةالشاش  (94438زكي هىصور ) .5 هجمة  في سموكيات االطفاؿ ، وأثٌر
 136التربيً ،ع 



 

689 

2021 يوليوـ  والثالثون الخامسـ العدد  السابعالمجمد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

ىتاج هشكالت جديدي ا  8العولهً و  االجتهاعية الراٌىةالهشكالت  (94468سالـ خصر) .6
 1هشؽ ،طد ،االهاىي لمطبع والىشر،

اىات اإلستخداـ الرشيد في تربية 9414ساهية عواج ) .7 (8 ثورة اإلعالـ الجديد وٌر
 99، هجهجمة الكمهةوتىشئة األطفاؿ8 هف حتهية الهواجٍة إلي حتهية الهالئهة، 

 .واألبحاث لمدراسات الكمهة هىتدى، 79،ع

هداخمً الىظريً وخصائصً  االعالـ الجديد دراسً في (94118صادؽ عباس ) .14
 .البوابً العربيً لعموـ االعالـ واالتصاؿ العاهً،

دار فرات لمىشر  االعالـ الجديد والصحافً االلكتروىيً، (94198عبد الرازؽ هحهد ) .11
 .1ط ،
االىترىت في العالـ العربي دراسً هيداىيً عمي عيىً  (94448عبد الرؤوؼ ساهي ) .19

 .6ريً لمبحوث،عالهجمً الهص هف الشباب العربي،

دور تدريس هادة التربيً الوطىيً في تىهية قيـ الهواطىً  (94478عطيً بف حاهد ) .19
قسـ هىاٌج  جاهعة اـ القرى ، رسالة هاجستير، لدي تالهيذ الهرحمً االبتدائيً ،

  .وطرؽ التدريس

ثر هواقع التواصؿ االجتهاعي في تىهية القدرات أ (94118عوض حسىي ) .16
 .99هجمة جاهعة القدس،ع ،الهجتهعيً لمشباب

درجة الوعي بهفٍـو الهواطىً الرقهية لدي طمبة هرحمة  (94168فياض السرحاف) .13
 .96هجمة دراسات العمـو التربويً،ع، البكالوريوس في كمية العمـو التربويً باالردف

تكىولوجيا االتصاؿ هخاطر وتحديات والتاثيرات   (94448) المباف درويش .14
  .هصر الهصريً،دار  االجتهاعيً ،

االىترىت والتدريب في عمـو لهعموهات والهكتبات"بحث  (94168لعويضي)اهاجد  .15
 96هجمد هىشور،
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دور وسائؿ االعالـ الجديد في تغي يعض القيـ  (94198هحهد عبد البديع ) .16
رسالة  ،9419ويوىيو  9411يىاير  93السياسيً لدي الشباب الهصرى بعد ثورة 

  .جاهعة بىٍا هاجستير،

استخداـ الشباب الجاهعي لشبكات التواصؿ 8 (9414هحهود عبد العاطي ) .17
رسالة  االجتهاعي وعالقتٍا بعهمية التغير السياسي واالجتهاعي بالهجتهع الهصرى،

ر هاجستير،   .جاهعة االٌز

(8 هستوى الهواطىة الرقهية لدى عيىة هف طمبة 9415) هرواف وليد، أكـر حسف .94
ـ، هجمة جاهعة فمسطيف لألبحاث والدراسات، جاهعة فمسطيف هف وجٍة ىظٌر

 .5هجمد

ا في العالقات  (94118هريـ ىوهار) .91 استخداـ هواقع الشبكات االجتهاعيً وتاثيٌر
 .جاهعة باتىً رسالة هاجستير، االجتهاعيً،

 .1ط الهواطىً الرقهية بيف الىشاي والتطور، (94168)لهياء إبراٌيـ  .99
، بحاث الفضاءألالهركز العربي ، الرقهية هفٍوـ الهواطىً (94168هصطفي الفايد) .99

 القاٌرة. 
شبكات التواصؿ االجتهاعي وتحديات التحوؿ الديهقراطي في   (94158ىور )أهي  .96

 .جاهعة الهىصوري  رسالة هاجستير، هصر ،

  .هصر، دار الىٍضً العربيً، ىظريات االتصاؿ  (94448هيرفت الطربيشي ) .93
الهٍىي بيف االعالـ التقميدي واالعالـ الجديد اخالقيات العهؿ 8 (9416ىٍي رجب )  .94

  .جاهعة حمواف كمية االداب، رسالة هاجستير، ،

رسالة  الهواطىً الرقهية في كتب التربيً الوطىيً والقوهيً،  (94158ٌادي طواليً ) .95
 .هاجستير، الجاهعة األردىية، قسـ أصوؿ التربية

رسالة  الهواطىً الرقهية،تصورات جاهعة القسيـ ىحو   (94158ٌىد سهعاف ) .96
 الههمكً العربيً السعوديً. جاهعة القسيـ، هاجستير،
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اإلعالـ تصور هقترح لتعزيز دور وسائؿ (8 9417، زيىب هحهود)إيهاف عاشور .97
لدي طالب الجاهعة في ضوء رؤية هصر  االغتراب االجتهاعيفي هواجٍة الجديد 
اج -كمية التربية، 9494  .46التربوية، ع، الهجمة جاهعة سٌو
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