درجة إسهام شبكات التىاصل االجتماعي يف تعزيز مفهىم
املىاطنة الرقمية من وجهة نظر طالبات جامعة اإلمام حممد بن
سعىد اإلسالمية بالرياض
وفاء بنت عويضة بن عواض الحربي*

* جامعة اإلمام محمد بن سعود_ اإلسالمية _ كمية العموم االجتماعية _ قسم المناهج وطرق التدريس
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درجة إسهام شبكات التىاصل االجتماعي يف تعزيز مفهىم
املىاطنة الرقمية من وجهة نظر طالبات جامعة اإلمام حممد بن
سعىد اإلسالمية بالرياض
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة إسياـ بعض شبكات

تتكافؽ مع رقمنة المعمكمات كطرؽ الحصكؿ عمييا.

التكاصؿ االجتماعي في تعزيز مفيكـ المكاطنة الرقمية مف كجية نظر

كيذكر ريبيؿ [" ]1إف العالـ الرقمي قاـ بتغيير الكيفية التي

طالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية بالرياض ،كلتحقيؽ

يتصرؼ فييا الناس ،كيؤدكف كظائفيـ كمكاطنيف في العالـ

ىدؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الكصفي المسحي ككانت أداة

الحقيقي ،يعيش المستخدمكف كيعممكف كيتفاعمكف ال في العالـ

الدراسة استبانة ،كطبقت الدراسة عمى عينة عددىا  100طالبة

المممكس فقط ،كلكف في عالـ رقمي كافتراضي ،كذلؾ يجب أف

كتكصمت الدراسة إلى أف مكقع  Snap Chatيسيـ في تعزيز مفيكـ

يعد المعممكف الطبلب لمعيش في عالـ بدكف حدكد مممكسة،

المكاطنة الرقمية مف كجية نظر طالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد

كمساعدتيـ عمى تعمـ كيفية العمؿ مع اآلخريف".

اإلسبلمية ،كأف مكقع  Twitterيسيـ في تعزيز مفيكـ المكاطنة

كقد ذكر كؿ مف ترينج كفادؿ [ ]2بأف " التعميـ يأخذنا في

الرقمية مف كجية نظر طالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد

ىذا القرف في زمننا الحاضر إلى عصر المعرفة الذم بدأ حديثان

اإلسبلمية ،كأف مكقعي  Snap Chatو  Twitterأضافا لمطالبات

في عالمنا الذم يتميز بالترابط العالمي لمعمؿ المعرفي ،كاألسكاؽ

ميارات تكنكلكجية تتمثؿ في سرعة النشر كالتعبير كالحرية في إبداء
الرأم كسرعة التكاصؿ مع العالـ الخارجي ،كما أشارت النتائج إلى أف

العالمية ،كالمكاطنيف المرتبطيف ببعضيـ البعض عف بعد،

مكقعي  Snap Chatو  Twitterيفتقدكف ميزة األماف الرقمي مف

كالتقاليد الثقافية المدمجة ،يتطمب القرف الحادم كالعشركف جممة

حيث تحديد المكاقع كسيكلة االختراؽ كحفظ المقاطع الخاصة ،كفي

مف االستجابات الجديدة".

ضكء نتائج الدراسة أكصت الباحثة باستخداـ مكقعي Snap Chat

كقد تعددت كسائؿ االتصاؿ كالتكاصؿ ،ككثرت المكاقع التي

و  Twitterفي تعزيز مفيكـ المكاطنة الرقمية عند الطالبات،

يستطيع أف يجد المتعمـ بيا المحتكل الذم يريد ،أك النشاط الذم

كاالستفادة مف ميزات المكقعيف المذككريف في نشر الثقافة التكنكلكجية

يرغب بمزاكلتو ،كيسيؿ الكصكؿ إلييا عف طريؽ تطبيؽ يمكف

في المجتمع الجامعي.

تحميمو في جيازه الجكاؿ أك اآليباد ،فيستطيع أف يصؿ إلى

الكممات المفتاحية :شبكات التكاصؿ االجتماعي ،المكاطنة الرقمية.

أطراؼ العالـ كىك في مكانو ،كيعرؼ الخبر لحظة حصكلو،

 .1المقدمة

كيشارؾ أيضان في صنع الخبر كالتعميؽ كابداء الرأم ،فظير ما

في عصر تتنامى فيو كسائؿ االتصاؿ يكمان بعد يكـ ،بؿ

يسمى بشبكات التكاصؿ االجتماعي أك كما أسماىا شقرة [ ]3بػ

إنيا ساعة بعد ساعة ،كفي ٍ
قرف يحتّـ عمينا أف نتعامؿ معو

اإلعبلـ الجديد حيث ذكر تعريؼ المجنة العربية لئلعبلـ الجديد

عما مضى حيث االنفتاح العالمي كالتطكر
بميارات مختمفة ّ

بأنو "الخدمات كالنماذج اإلعبلمية الجديدة التي تتيح نشأة

التكنكلكجي الغير محدكد كالمتسارع ،أصبح لزامان عمى التعميـ أف

كتطكير محتكل كسائؿ االتصاؿ اإلعبلمي آليان أك شبو آلي في

يستفيد مف كؿ ما ىك مفيد أك تطكيعو ألف يككف نافعان كناقبلن

العممية اإلعبلمية باستخداـ التقنيات اإللكتركنية الحديثة الناتجة

لمتطبع
لممعمكمة كلمميارة كلمتغيير لؤلفضؿ لنصؿ بالمجتمع
ّ

عف اندماج تكنكلكجيا االتصاالت كالمعمكمات كنكاقؿ إعبلمية

بصف ػات تت ػكاءـ م ػع عص ػر رقم ػي يحت ػاج إل ػى مكاصف ػات خاصة

غنية بإمكاناتيا في الشكؿ كالمضمكف ،كيشمؿ اإلشارات
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كالمعمكمات كالصكر كاألصكات المككنة لمكاد إعبلمية" ،كذكر

الطبلب ،كالتصدم لآلثار السمبية لمتكنكلكجيا الرقمية ،تكجيت

مف أنكاعيا شبكات التكاصؿ االجتماعي.

ىذه الدراسة لبلستفادة مف شبكات التكاصؿ االجتماعي باعتبارىا

تحكؿ استخدامات قضاء المصالح مف خبلؿ
كيغمب اآلف ّ
مجتمع افتراضي بحيث أنو يستطيع إنياء كتصريؼ أمكره عف

أكثر المكاقع المنشرة بيف أكساط المتعمميف ،كتكجيييا نحك تعزيز
مفيكـ المكاطنة الرقمية ،كبحسب إطبلع الباحثة فإف أىـ مكاقع

طريؽ التكنكلكجيا الرقمية ،ىذا التغير يقتضي أف تتغير طريقة

كسائؿ التكاصؿ االجتماعي انتشا انر في المجتمع ىي مكقعي

التعامؿ مع ىذا الجيؿ الذم كجد نفسو تائيان في عالـ ال حدكد لو

SnapChatو  Twitterالتي قد تسيـ بشكؿ أك بآخر في

مف الييمنة التكنكلكجية ،كاعادة التكازف الحياتي لو بإظيار

تعزيز مفيكـ المكاطنة الرقمية ،كلمتأكد مف ذلؾ قامت الباحثة

معايير كطرؽ التعامؿ مع التكنكلكجيا الرقمية؛ ليصبح مكاطف

بدراسة استطبلعية عمى طالبات كمية العمكـ االجتماعية بجامعة

رقمي يعرؼ حقكقو كيؤدم كاجباتو ،كيحمي نفسو كمعمكماتو

اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،كأظيرت الدراسة استحكاذ

نافعا.
كيككف
ن
صالحا ن

ىذيف المكقعيف بأكبر االىتماـ لدل الطالبات ،كاستجابة لما
دعت إليو الدراسات السابقة ،كلما لمستو الباحثة مف أىمية ليذا

 .2مشكمة الدراسة

ظيرت مكاصفات جديدة لممكاطنة في ظؿ التطكر

الجانب فإف الدراسة الحالية تسعى لمتعرؼ عمى درجة إسياـ

التكنكلكجي سميت بالمكاطنة الرقمية كالمكاطف الرقمي ،كالتي

بعض شبكات التكاصؿ االجتماعي في تعزيز مفيكـ المكاطنة

تعني بأف المكاطف أصبح بمقدكره أف يتعمـ رقميان ،كيتسكؽ رقميان،

الرقمية مف كجية نظر طالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد

كيحصؿ عمى صداقات ،كيستطيع تككيف عبلقات اجتماعية عف

اإلسبلمية بالرياض.

طريؽ التكنكلكجيا الرقمية ،كفي ضكء ىذا االستخداـ الكاسع مف

أ .أسئمة الدراسة

المجتمع لمتكنكلكجيا بات مف الضركرم تعزيز النكاحي اإليجابية

كبشكؿ أكثر دقة حاكلت الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس

لمتكنكلكجيا كاالستفادة منيا ،كتكجيو المجتمع لتحقيؽ معايير

التالي :ما درجة إسياـ بعض شبكات التكاصؿ االجتماعي في

المكاطنة الرقمية.

تعزيز مفيكـ المكاطنة الرقمية مف كجية نظر طالبات جامعة
اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية بالرياض؟

كألف مجتمع التعميـ ىك الركيزة األساسية التي البد مف البدء
منيا لنشر ىذا الكعي ،كغرس العادات الحسنة لبلستفادة مف

كيتفرع مف ىذا السؤاؿ السؤاليف التالييف:

التكنكلكجيا في خدمة أنفسيـ كمف ثـ المجتمع ،كبحسب دراسة

 .1ما درجة إسياـ مكقع  Snap Chatفي تعزيز مفيكـ

لينيارت كآخركف [ ]4التي ركزت اىتماميا عمى شبكات

المكاطنة الرقمية مف كجية نظر طالبات جامعة اإلماـ محمد بف

التكاصؿ االجتماعي؛ ألنيا ترغب في فيـ الخبرات التي تكاجو

سعكد اإلسبلمية بالرياض؟

المراىقيف ىناؾ ،ككيؼ يعالجكف السمكؾ السمبي عندما يركنو أك

 .2ما درجة إسياـ مكقع  Twitterفي تعزيز مفيكـ المكاطنة

يجربكنو ،كنتائجيا عف اتجاه أغمب المراىقيف الستخداـ ىذه

الرقمية مف كجية نظر طالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد

الشبكات بأنكاع مختمفة مف االستخدامات ،كتكصياتيا بإعطاء

اإلسبلمية بالرياض؟

ىذا المكضكع حجـ أكبر في الدراسات المستقبمية ،كفي ذات

ب .أهداف الدراسة

السياؽ دراسة المسمماني [ ]5كالتي أكدت عمى زيادة تكجو

تيدؼ ىذه الدراسة إلى ما يمي:

الطبلب نحك استخداـ التكنكلكجيا بمختمؼ تطبيقاتيا ،كأيضان

 .1التعرؼ عمى درجة إسياـ مكقع  Snap Chatفي تعزيز

ضركرة زيادة التعميـ في غرس قيـ المكاطنة الرقمية في نفكس

مفي ػكـ المكاطن ػة الرقمي ػة م ػف كجي ػة نظ ػر طالب ػات جامع ػة اإلمػاـ
464

محمد بف سعكد اإلسبلمية بالرياض.

(الخدمة االجتماعية ،عمـ النفس ،عمـ االجتماع ،التربية

 .2التعرؼ عمى درجة إسياـ مكقع  Twitterفي تعزيز مفيكـ

الخاصة).

المكاطنة الرقمية مف كجية نظر طالبات جامعة اإلماـ محمد بف

د .مصطمحات الدراسة:

سعكد اإلسبلمية بالرياض.

 شبكات التكاصؿ االجتماعي Social Networksيعرفيا شقرة [ " ]3ىي مكاقع عمى شبكة االنترنت يستطيع

ب .أهمية الدراسة

مف يممؾ حسابان فييا القياـ بالتكاصؿ بعدة طرؽ (كتابة ،صكتان،

تتمثؿ أىمية الدراسة الحالية بالجانبيف التالييف:

كصكرة) مع مف يريد سكاء مف يممككف حسابان في ىذه المكاقع،

األىمية العممية:

كسكاء أكانكا أشخاصان طبيعييف كاألصدقاء القدامى أك أصدقاء

 -تأتي الدراسة الحالية استجابة لممؤتمرات العممية التي تدعك

العمؿ ،أك زبائف أك أشخاص معنكييف كالشركات كالمؤسسات

إلى نشر الكعي التكنكلكجي لدل المتعمـ.

حيث يمكف تبادؿ األفكار كاآلراء كالمشاعر ،أك التركيج لسمعة

 -قد تقدـ ىذه الدراسة مقترحات لغرس قيـ المكاطنة الرقمية

أك منتج معيف كانجاز األعماؿ في مجتمع افتراضي".

لدل الطالبات.

التعريؼ اإلجرائي لمباحثة

 قد تسيـ ىذه الدراسة في فتح المجاؿ لدراسات أخرل فيمجاؿ تعزيز المكاطنة الرقمية لدل الطالبات.

 -ىي مكقعي مف مكاقع التكاصؿ االجتماعي كىما تكيتر

األىمية العممية:

كسناب شات ،كالذيف يستخدميما طالبات جامعة اإلماـ محمد

 -قد تككف ىذه الدراسة نكاة لباحثيف آخريف يتناكلكف مكضكع

بف سعكد اإلسبلمية ،كدكرىما في تعزيز مفيكـ المكاطنة الرقمية.

المكاطنة الرقمية مف خبلؿ جكانب أخرل.

 المكاطنة Citizenshipيعرفيا  Iciloveكما في زقاكة [ ]6بأنيا مفيكـ مركب

 قد تقدـ ىذه الدراسة أفكار جديدة لبلستفادة مف شبكاتالتكاصؿ االجتماعي في خدمة التعميـ.

كمتعدد األبعاد يتضمف عناصر قانكنية ثقافية كاجتماعية

 -قد يسيـ ىذا البحث في نشر ثقافة المكاطنة الرقمية لدل

كسياسية تعطي لممكاطف حقكقان ككاجبات محددة ،كما تكسبو

الطالبات.

باليكية كرباط اجتماعي.
شعك انر
ّ

 -المكاطنة ىي الحقكؽ كالكاجبات التي تخص كؿ فرد في

ج .حدود الدراسة

المجتمع ،كتكلّد لديو الشعكر باالنتماء كالرغبة بالمشاركة.

يقتصر البحث عمى الحدكد التالية:

 -المكاطنة الرقمية Digital Citizenship

الحدكد المكضكعية :تبحث ىذه الدراسة في مكقعيف مف مكاقع

تعرفيا المسمماني كالدسكقي [ ]5بأنيا أسمكب يساعد

التكاصؿ االجتماعي كىما  Snap Chatو  Twitterكدكرىما
في تعزيز مفيكـ المكاطنة الرقمية.

المعمميف كالقادة عمى فيـ ما الذم يجب أف يعرفو الطبلب حتى

الحدكد المكانية :جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية في

يستخدمكا التكنكلكجيا االستخداـ األمثؿ ،فبدالن مف التركيز عمى

مدينة الرياض.

عممية االتصاؿ الرقمي بالمعمكمات يتـ االىتماـ باألخبلقيات

الحدكد الزمانية :الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ / 1436

كالمسؤكليات المرتبطة باالستخداـ الرقمي لممعمكمات.

1437ق.

 -يػقػصػ ػد بػالػمػكاطػن ػة الػرقػمػي ػة ىػن ػا االسػتػخ ػداـ األمػثػؿ مػف خبلؿ

الحدكد البشرية :طالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد

مكقعي  snap Chatو  Twitterلدل طالبات جامعة اإلماـ

اإلسبلمية في كمية العمكـ االجتماعية كالتي تشمؿ أربعة أقساـ

محمد بف سعكد اإلسبلمية.
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األسس النظرية التي تقكـ عمييا شبكات التكاصؿ االجتماعي:

 .3اإلطار النظري
شبكات التكاصؿ االجتماعي Social Networks

يمكف تحديد األسس النظرية التي قامت عمييا شبكات التكاصؿ

مفيكـ شبكات التكاصؿ االجتماعي:

االجتماعي بما يمي
 -1النظرية االتصالية ذكرت حناف الغامدم [ ]9بأنو مع بداية

تعددت التعريفات التي تناكلت شبكات التكاصؿ االجتماعي

األلفية الثالثة بدأت تنتشر بكضكح العديد مف مجتمعات التعمـ

فمثبل يشير ليا ريبيؿ
لكنيا اتفقت تقر نيبا عمى مضمكف كاحد ،ن

[ ]1بقكلو "مجمكعة مف األشخاص تجتمع مع بعضيا تربط

عمى اإلنترنت ،كقد كاكب ذلؾ ظيكر العديد مف التطبيقات

بركابط العائمة أك العمؿ أك اليكاية ،كتـ استخداـ المصطمح ألكؿ

كالبرمجيات التي تمبي احتياجات ىذه المجتمعات ][10

مرة مف قبؿ البركفيسكر جي آيو بارنيس  J.A.Barnesفي

 Darrowكالتي اطمؽ عمييا مفيكـ الجيؿ الثاني لمكيب

الخمسينات مف القرف الماضي ،كالذم حدد حجـ شبكة التكاصؿ

 Web2.0مثؿ المدكنات كخدمات مشاركة الكسائط كخبلصات

االجتماعي كمجمكعة مف حكالي  100إلى  500شخص عمى

المكاقع ،كىي خدمات أكسبت اإلنترنت طابعان مختمفان ،إذ أصبح

الشبكة اإللكتركنية ،تكسعت مكاقع التكاصؿ االجتماعي مثؿ

مستخدمك االنترنت مشاركيف نشطيف كمتعاكنيف في بناء محتكل

 My Spaceكالفيسبكؾ كتكيتر كالييئات السياسية".

االنترنت ،كمع شيكع استخداـ ىذه الخدمات في العممية التعميمية

كيشير نصر [ ]7إلى أف الشبكات االجتماعية عمى الكيب

ظير مفيكـ الجيؿ الثاني لمتعميـ اإلليكتركني E-learning

في تعريفيا البسيط ىي مكاقع أسسيا أفراد كتبنتيا فيما بعد

 ،2.0كالذم اتسـ بنفس السمات التفاعمية لمجيؿ الثاني لمكيب،

شركات كبرل ،تستيدؼ جمع األصدقاء كالمعارؼ كاألقارب

فتغيرت بذلؾ طبيعة التعميـ اإلليكتركني تغي انر جذريان ،كىك ما

كزمبلء الدراسة في مكاف كاحد عمى الكيب كالتشارؾ في اآلراء

جعؿ نظريات التعمـ التقميدية مثؿ السمككية كالمعرفية كحتى

كاالىتمامات كالتعميقات كاألخبار كتككيف صداقات جديدة.

البنائية في مكقؼ صعب إزاء تفسير عمميات تعمـ غير تقميدية

كليذه الشبكات ميزات مشتركة يمكف مف خبلليا تحديد فيما إذا

تعتمد باألساس عمى خدمات الجيؿ الثاني لمتعميـ اإلليكتركني.
كفي عاـ 2004ـ قاـ "جكرجي سيمنز "مف جامعة

كاف ىذا النمكذج أك ذاؾ شبكة تكاصؿ اجتماعي أـ ال حددىا
شقرة [ ]8في النقاط التالية:

"مانيتكبا " باقتراح النظرية االتصالية  Connectivism,فبناء

 -يتـ تشكيؿ محتكل ىذه الشبكات مف زكارىا كاألعضاء فييا،

عمى خبرتو كبحكثو العممية كجد سيمينز أف نظريات التعمـ

كليس ىناؾ فريؽ متخصص لمكتابة كالنشر فييا ،فركاد ىذه

الحالية مثؿ السمككية كالمعرفية كالبنائية ليس بمقدكرىا التعامؿ

الشبكات بما يبثكنو مف أفكار كآراء ،كبما يتبادلكنو مف كجيات

مع معطيات الطبيعة المغايرة لمتعمـ كالمتعمميف نتيجة لتأثير

نظر ،ىـ مف يشكؿ محتكل ىذه الشبكات.

التطكرات التقنية اليائمة في العصر الرقمي الراىف

 -التكاصؿ الفعاؿ بيف كافة مستخدمي ىذه الشبكات حيث

 /2النظرية اإلعبلمية المكجية اجتماعيان:

يستطيع كؿ مسجؿ فييا أف يكصؿ كيستقبؿ أم رسالة إلى أم

يقدـ ككلدرم [ ]11نظرية أخرل جديدة تتكافؽ مع

مف المشتركيف اآلخريف الذيف يختار أف يتكاصؿ معيـ كيستطيع

خصائص شبكات التكاصؿ االجتماعي مف كجية نظره كىي

أف يقؼ عمى آخر أخبارىـ.

النظرية اإلعبلمية المكجية اجتماعيان ،كالتي تؤسس لػ كيؼ

 -استطاعة المستخدـ التحكـ في المحتكل المعركض عف طريػؽ

طُرحت كسائؿ اإلعبلـ لبلستخداـ؟ كالمساعدة في تشكيؿ حياة

حريتو في اختيار األصدقاء الذيف يريد أف يتكاصؿ معيـ سكاء

اجتماعية ،ككيؼ أف تداكؿ المعاني مف خبلؿ كسائؿ إعبلـ لو

أكانكا أشخاصان طبيعييف أك معنكييف.

آثار اجتماعية ،كىي نظرية تركز عمى العمميات االجتماعية
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التي تؤسسيا كسائؿ اإلعبلـ كتجعميا ممكنة ،كارتباطاتيا

كما ذكرتيا سيؼ الديف [ ]16عدد المشتركيف  100مميكف

المنضبطة مع عمـ االجتماع في المقاـ األكؿ كليس األدب أك

حساب فعاؿ.
 -الفئة العمرية مف .25 -13

االقتصاد أك تاريخ التكنكلكجيا كاالتصاؿ المرئي.

 70%مف المستخدميف مف النساء.

حيث يذكر ككلدرم [ ]11أصبحت كسائؿ اإلعبلـ الجديدة
مثؿ سابقتيا التقميدية مف قبؿ ،محتكيات عادية مف الحياة

يكميا.
 400مميكف سنابة ترسؿ ن

تأثيرات كسائؿ اإلعبلـ عمى المجتمع كالعالـ صعبان ،يتطمب فيـ

 -أكثر تحميؿ لمتطبيؽ مف قبؿ مستخدمي اآليفكف.

كيؼ تشكؿ كسائؿ اإلعبلـ الحياة االجتماعية المعاصرة نظرية

 -السعكدية الثانية دكليًّا استخداما لمسناب شات بعد ايرلندا.

اجتماعية.

ب -مكقع Twitter

يكميا.
 6مميارات مشاىدة لمستكرم ن

اليكمية ،كتشكؿ جزءان بديييان مف بنيتنا األساسية التي تجعؿ فيـ

كتتضح ىذه الفكرة بنظرية االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ

مف مكاقع التكاصؿ االجتماعي ،كقد عرفو الكثيريف منيـ

التي ذكرىا عبد الحميد [ ]12حيث ذكر بأنيا تعني االعتماد

ريبيؿ [ ]1بقكلو " :أداة تراسؿ اجتماعية مجانية ،تسمح

المتبادؿ بيف األفراد ككسائؿ اإلعبلـ ،كأف العبلقة التي تحكميـ

لؤلشخاص بالبقاء عمى تكاصؿ مف خبلؿ تحديثات الرسالة

ىي عبلقة اعتماد بيف كسائؿ اإلعبلـ كالنظـ االجتماعية

النصية المكجزة كالتي يصؿ طكليا إلى  140حرؼ

كالجميكر ،إذ يعتمد األفراد في تحقيؽ أىدافيـ عمى مصادر

" "Tewwesيستند تكيتر  Twitterعمى إجابتؾ عمى السؤاؿ

معمكمات اإلعبلـ المنحدرة مف جميع المعمكمات كمعالجتيا

التالي " ماذا تفعؿ؟" كمف ثـ تقكـ بكضع أفكارؾ كمبلحظاتؾ،

كنشرىا ،كيبيف (دم فمكر) ك(ساند ار بكؿ) أف المعمكمة ىنا ىي

كما يحدث معؾ خبلؿ اليكـ .يتـ كضع تحديثؾ عمى صفحة

كؿ الرسائؿ اإلعبلمية حتى الترفييية منيا.

ممفؾ عمى التكيتر مف خبلؿ التراسؿ النصي برسالة نصية

بعض شبكات التكاصؿ االجتماعي

قصيرة ،المكقع اإللكتركني لتكيتر ،كالتراسؿ الفكرم  RSSكالبريد

أ -مكقع سناب شات Snap chat

اإللكتركني أك مف خبلؿ التطبيقات االجتماعية األخرل كالمكاقع

يعتبر سناب شات مف أحدث كسائؿ التكاصؿ االجتماعي

مثؿ الفيسبكؾ".

كأكثرىا شيرة لدل فئة الشباب ،كيذكر  [13] Michaelبأف

كتضيؼ سحتكت [ ]15بأف تكيتر ) (Twitterمكقع

سناب شات تأسست في لكس انجمكس مف قبؿ طبلب جامعة

شبكات اجتماعية يقدـ خدمة تدكيف مصغر كالتي تسمح

ستانفكرد ايفاف شبيغؿ كبكبي ميرفي كتدكر فكرة ىذا التطبيؽ

لمستخدميو بإرساؿ تحديثات  Tweetsعف حالتيـ بحد أقصى

بأنو ينبغي أف يككف المستخدمكف قادريف عمى تحديد مدة الرسالة

 140حرؼ لمرسالة الكاحدة كذلؾ مباشرة عف طريؽ مكقع تكيتر

مع منع التقاط الشاشة.

أك عف طريؽ برامج المحادثة الفكرية أك التطبيقات التي يقدميا

كيعتبر مف أحدث التطبيقات التي تـ اإلقباؿ عمييا بشكؿ

المطكركف مثؿ FaceBookأك  Twitterrificأك Twhirl

كبير مقارنة بتاريخ انطبلقيا كما ذكرت ذلؾ سيؼ الديف []14

أك  Twitterfoxكتظير تمؾ التحديثات في صفحة المستخدـ

كأنو انتشر بنسب كبيرة في النمك قاربت  %57في سنة

كيمكف لؤلصدقاء قراءتيا مباشرة مف صفحتيـ الرئيسية أك زيارة

2014ـ ،كنسبة الذيف يستخدمكف التطبيؽ مف الفئ ػة العمري ػة أقؿ

ممؼ المستخدـ الشخصي ،ككذلؾ يمكف استقباؿ الردكد

مف  25سنة ىي  %71ك %70مف المستخدميف نساء.

كالتحديثات عف طريؽ البريد اإللكتركني ،كخبلصة األحداث
 RSSكعف طريؽ الرسائؿ النصية القصيرة ،كذلؾ باستخداـ

إحصائيات عف مستخدمي السناب شات Users Snap Chat
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المشاركة كالعدالة االجتماعية [.[18
مفيكـ المكاطنة الرقمية :كضحيا ريبيؿ [ ]1بقكلو " إف

كاليند باإلضافة لمرقـ الدكلي ،كالذم يمكف جميع المستخدميف
حكؿ العالـ مف اإلرساؿ إليو في المممكة المتحدة ،أصبح مكقع

مفيكـ المكاطنة الرقمية إذان يعزز النكاحي اإليجابية لمتكنكلكجيا

تكيتر متكفر بالمغة العربية منذ مارس 2012ـ.

يحث يستطيع كؿ شخص العمؿ كالمعب في العالـ الرقمي".
كقد أشار ريبيل ] [19لبعض النقاط الرئيسية التي يجب

المكاطنة الرقمية

اتباعيا لتعميـ النشء االستخداـ الصحيح لمتكنكلكجيا في قكلو:

 -مفيكـ المكاطنة:

في اآلكنة األخيرة أشارت الصحافة المحمية إلى االستخداـ

يشير إبراىيـ [ ]16إلى أف مفيكـ المكاطنة Citizenship
يعكد تاريخيان إلى الحضارات القديمة مثؿ اإلغريقية كالفرعكنية،

المتزايد السيئ مف الناشئة لمتكنكلكجيا في مدارس الكاليات

كقد تطكر كمما زادت المشاركة الديمقراطية ،حيث تعني المكاطنة

المتحدة ،كمثاؿ :استخداـ الطبلب المكاقع عمى شبكة االنترنت

عمكمان العضكية أك المشاركة في أنشطة مجتمع أك مجمكعة مف

كتحميؿ المكسيقى بشكؿ غير قانكني ،استخداـ االنترنت لمتيديد

المجتمعات ،كىي تنطكم عمى إحساس بالكالء كالترابط مع

كالتخكيؼ ،الغش في المعمكمات باستخداـ شبكة اإلنترنت،

مفيكـ الدكلة أك النظاـ األىمي كالتأكيد عمى العمكميات

استخداـ اليكاتؼ الخمكية في الصؼ كالمعب بألعاب األجيزة

المشتركة ،كفي مقابؿ الكاجبات التي يمتزـ بيا المكاطنكف نحك

المحمكلة أثناء الحصة.

الجماعة يحصمكف عمى مزايا كحقكؽ خاصة لتماثميـ في النظاـ.

مكضكعات المكاطنة الرقمية

كتعرؼ جرار [ ]17المكاطنة بػأنيا" :الترجمة الكاقعية

المكاطنة الرقمية عدة مكضكعات تعمؿ كقاعدة لبلستخداـ

ألحاسيس مشاعر الكالء كاالنتماء كفيـ المكاطف لحقكقو

المبلئـ لمتكنكلكجيا ،كتشكؿ األساس الذم يقكـ عميو المجتمع

ككاجباتو" ،بينما تعرؼ المكاطنة المعاصرة بػ " العبلقة بيف الفرد

الرقمي ،كالذم يكفر مكانان لبلنطبلؽ مف أجؿ مساعدة جميع

كالدكلة كالتي تحددىا الدكلة ،كتحكـ ىذه العبلقة كاجبات

مستخدمي التكنكلكجيا عمى فيـ أساسيات احتياجاتيـ التقنية.

كضكابط كما أف المكاطنة تعطي الفرد عدة مزايا مثؿ الحماية

كقد اتفؽ كؿ مف ريبيؿ [ ]20كمكقع ديجتاؿ سيتزنشيب ][21

داخؿ كخارج الببلد باإلضافة إلى حقكؽ سياسية مثؿ تكلي

كشحاتة [ ]22عمى تسعة مكضكعات كىي:

المناصب العامة ،كما تفرض عميو كاجبات مثؿ الحفاظ عمى

 -1الكصكؿ الرقمي :تعني المشاركة اإللكتركنية الكاممة في

الدكلة كالدفاع عنيا".

المجتمع ،حيث تكفر التكنكلكجيا فرصان لعدد كبير مف األشخاص
لمتكاصؿ كالتفاعؿ بسرعة كبيرة.

كيعرفيا ريبيؿ [ ]1بأنيا " مصطمح مكاطنة معركؼ بشكؿ
شائع بػ مكاطف أصمي أك متجنس لو كالء لمدكلة الكبيرة ،أك

 -2التجارة الرقمية :كتعني بيع كشراء المنتجات كالبضائع

لمجمكعة مف الدكؿ كمف يتشارككف في الحقكؽ كالمسؤكليات

إلكتركنيان ،لكف ال بد أف يككف كؿ مف البائع كالمشترم عمى

المخصصة لجميع أعضاء تمؾ المجمكعة ككفقان لما يشير إليو

كعي بالقضايا المتعمقة بيذه العمميات.

التعريؼ فإف المكاطف يعمؿ كيستفيد مف المجتمع األكسع".

 -3االتصاؿ الرقمي :تبادؿ المعمكمات إلكتركنيا ،حيث غيرت

كيحكم مصطمح المكاطنة عمى مفيكـ الكالء كاالنتماء

اليكاتؼ الخمكية كشبكات التكاصؿ االجتماعي كالتراسؿ النصي

كاليكية لكنو بالمفيكـ الدكلي اليكـ يرتكز عمى قضايا مبادلة

الطريقة التي يتكاصؿ بيا الناس ،كابتكرت ىذه األشكاؿ مف

حقكقية تتعمؽ بجنسية الدكلة التي يحمميا الفرد كالحقكؽ

االتصاؿ ىيكبلن اجتماعيان جديدان يحكـ كيؼ كمتى كمع مف

كالكاجب ػات الت ػي لمف ػرد عم ػى الدكلػ ػة أك لمدكل ػة عم ػى الف ػرد كحقػكؽ

يتفاعؿ الناس.
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 -4الثقافة الرقمية :عممية تدريس كتعميـ ما يتعمؽ بالتكنكلكجيا

 .4الدراسات السابقة

كاستخداميا ،أك محك األمية الرقمية.

أكالن :دراسات تناكلت شبكات التكاصؿ االجتماعي:
ىدفت دراسة العنيزم كالمجادم [ ]23إلى التعرؼ عمى كاقع

 -5قكاعد السمكؾ الرقمي "المياقة الرقمية :المعايير الرقمية
لمسمكؾ كاإلجراءات" :غالبان ما يتـ فرض بعض المكائح كالقكانيف

استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي الفيسبكؾ كالتكيتر لطالبات

عمى المستخدميف ،أك يتـ حظر التقنية بكؿ بساطة لكقؼ

كمية التربية األساسية بدكلة الككيت نحك مادة الرياضيات،

سف المكائح كصياغة سياسات
االستخداـ غير البلئؽ .إال أف ّ

كتكصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا :تيتـ طالبات التربية

االستخداـ كحدىا ال تكفي ،ال بد مف تثقيؼ كؿ مستخدـ كتدريبو

األساسية في التخصصات العممية بكجو خاص ببرامج التكاصؿ

عمى أف يككف مكاطنان رقميان مسئكالن في ظؿ مجتمع جديد.

االجتماعي الفيسبكؾ كالتكيتر ألنيا مصدر مف مصادر الثقافة

 -6القانكف الرقمي :المسؤكلية اإللكتركنية عف األفعاؿ

المتنكعة ،كما تسيؿ ليـ تكاصميـ مع أساتذتيـ في الكمية،

كاألعماؿ ،حيث سيمت الشبكة اإللكتركنية كضع كتحديد كتنزيؿ

كلدييـ أيضان إمكانات فنية في التفاعؿ مع ىذه البرامج كعرض

المكاد ،كىذه كاحدة مف نقاط القكل لمشبكة اإللكتركنية ،كمع ذلؾ

قدراتيـ الفنية معبريف فييا عف آرائيـ.

كفي أغمب األحياف ال يأخذ المستخدمكف بعيف االعتبار ما ىك

كىدفت دراسة المميح [ ]24إلى معرفة مدل استخداـ كسائؿ

مبلئـ أك غير مبلئـ كما ىك قانكني أك غير قانكني ،كيعالج

التكاصؿ االجتماعي في مجاؿ الحركات االجتماعية ،كتكصمت

قطاع القكانيف الرقمية مسالة األخبلقيات المتبعة داخؿ مجتمع

الدراسة إلى نتائج مف أىميا أف أبرز استخدامات مفردات

التكنكلكجيا ،كيفضح االستخداـ غير األخبلقي نفسو في صكرة

الدراسة لشبكات التكاصؿ ىي كالتالي التكاصؿ مع اآلخريف،

السرقة ك/أك الجريمة الرقمية.

االطبلع بشكؿ مكسع عمى العالـ كأخباره ،متابعة أخبار مف تيتـ

 -7الحقكؽ كالمسؤكليات الرقمية :الحريات كالمتطمبات الممتدة

بيـ ،تبادؿ األفكار مع اآلخريف ،المشاركة في القضايا

لجميع األفراد في العالـ الرقمي ،فكما أف الدكؿ تحدد ما

االجتماعية ،تجمع أصحاب االىتمامات المشتركة ،تساعد عمى

لمكاطنييا مف حقكؽ في دساتيرىا ،كذلؾ تكجد حزمة مف الحقكؽ

حشد التأييد حكؿ قضية معينة.
ىدفت دراسة ىاريتكف كزمبلئو ] [25إلى التعرؼ عمى مدل

التي يتمتع بيا "المكاطف الرقمي" ،حيث يتمتع المكاطف الرقمي
بحقكؽ الخصكصية ،كحرية التعبير كغيرىا.

إمكانية استخراج المعرفة مف المعمكمات المتكفرة في أنظمة

 -8الصحة كالرفاىية الرقمية :يجب أف يعي الطبلب المخاطر

الشبكات االجتماعية عبر االنترنت ،كتكصمت الدراسة إلى نتائج

الجسدية الكامنة في استخداـ التكنكلكجيا الرقمية ،كتعني أيضان
الصحة النفسية كالبدنية في عالـ التكنكلكجيا الرقمية ،كتعد

أف بعض المستخدميف لدييـ صكرة نمطية في
الدراسة أىميا ّ

شبكات التكاصؿ االجتماعي " االجتماعية " تختمؼ عف الصكرة

الصحة البصرية كأعراض اإلجياد المتكرر كالممارسات السمعية

النمطية لنفس الشخص في شبكات التكاصؿ االجتماعي

مف أىـ القضايا التي يجب تناكليا في عالـ التكنكلكجيا الحديث.

"المينية" ،كما ًّ
أف أنماط التفاعؿ مختمفة في شبكات التكاصؿ

 -9األمف الرقمي :األمف الرقمي (الحماية الذاتية) :إجراءات

االجتماعي بيف "المينية كاالجتماعية".

ضماف الكقاية كالحماية اإللكتركنية ،يحتاج الطبلب إلى تعمـ

أما دراسة إبراىيـ [ ]26فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى مشاركة

كيفية حماية البيانات اإللكتركنية ،فبل يخمك أم مجتمع مف أفراد

المراىقيف في مكاقع التكاصؿ االجتماعي كعبلقتيا بإدراكيـ

يمارسكف سرقة ،أك تشكيو أك حتى تعطيؿ اآلخريف ،ينطبؽ ىذا

لقضايا الكاقع االجتماعي ،كتكصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا

تمامان عمى المجتمع الرقمي.

أنو كمما زاد مستكل ثقة المبحكثيف بالمعمكمات المكجكدة عمى
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مكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى اإلنترنت كمما زادت درجة

المكاطنة الرقمية في فصكليـ الدراسية.

االعتماد عمييا كمصدر لممعمكمات.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

كقامت الجربكع [ ]27بدراسة ىدفت إلى معرفة مدل تكظيؼ

مف خبلؿ العرض السابؽ لمدراسات السابقة تكصمت الباحثة

العبلقات العامة لشبكات التكاصؿ االجتماعي لتعزيز القدرة

إلى عدة ممحكظات كىي:

التنافسية لمشركات ،دراسة مسحية عمى شركات االتصاالت

 -حداثتيا لحداثة المكضكع.

بالرياض ،كتكصمت الدراسة إلى نتائج مف أىميا قياـ الشركات

 -تنكعت الدراسات السابقة في تناكؿ الشبكات االجتماعية مف

بتعريؼ الجميكر بكؿ ما تستحدثو مف خدمات كأنشطة جديدة

حيث األداة كالمنيج المتبع كالعينة كاألىداؼ.

في مجاؿ خدمة الجكاؿ كذلؾ عف طريؽ إنشاء برامج ككسكـ

 -ندرة الدراسات العربية في مكضكع المكاطنة الرقمية ،حيث لـ

(ىاشتاقات) كبثيا مف خبلؿ قنكات االتصاؿ المختمفة مف

يتكفر لدل الباحثة بعد البحث كالتحرم سكل دراستاف ككانت

(تكيتر ،يكتيكب ،فيسبكؾ).

تيتـ بكيفية نشر المكاطنة الرقمية بيف أكساط المتعمميف.

المحكر الثاني

 -أكصت جميع الدراسات السابقة سكاء العربية أك األجنبية

ثانيان :دراسات تناكلت المكاطنة الرقمية:

بضركرة االستفادة مف خدمات الجيؿ الثاني كباألخص شبكات
التكاصؿ االجتماعي.

ىدفت دراسة المسمماني كالدسكقي [ ]5إلى تكضيح مفيكـ
المكاطنة الرقمية كتقديـ رؤية مقترحة عف التعميـ كالمكاطنة

 -أغمب الدراسات السابقة في الشبكات االجتماعية تناكلت

الرقمية ،كتكصمت الدراسة إلى نتائج أىميا زيادة تكجو الطبلب

مجتمع التعميـ العالي كىيئة التدريس.

فضبل عف
نحك استخداـ التكنكلكجيا الرقمية بمختمؼ أشكاليا،
ن

 -أغمب الدراسات السابقة التي تناكلت المكاطنة الرقمية تناكلت

عدـ إلماميـ بمعايير السمكؾ الصحيح كالمقبكؿ لمتعامؿ مع

التعميـ العاـ.

التكنكلكجيا.

 -أغمب الدراسات التي تناكلت الشبكات االجتماعية خرجت

أما دراسة شرؼ كالدمرداش [ ]28فقد ىدفت إلى تحديد

بنتيجة التقصير مف قبؿ الدراسات باالستفادة مف ىذه الشبكات.

معايير التربية عمى المكاطنة الرقمية كتطبيقاتيا في المناىج

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بعدة نقاط

التدريسية ،كتكصمت لنتائج مف أىميا ضركرة إعداد الناشئة

 -مف حيث اليدؼ تبحث جميعيا في مجاؿ التكاصؿ

لمتربية عمى المكاطنة الرقمية في إطار عصر الرقمنة.

االجتماعي.
كاختمفت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة بعدة نقاط:

كجاءت دراسة فايذكلك ] [29لتيدؼ إلى معرفة أثر كرش
العمؿ في تعزيز المكاطنة الرقمية ،كتكصمت الدراسة إلى نتائج

لـ تتناكؿ أم دراسة قبؿ ىذه الدراسة سكاء كانت عربية أك

مف أىميا أف كرش العمؿ بيئة مناسبة لبلستفادة منيا في تعزيز

أجنبية (عمى حد عمـ الباحثة أحد متغيرات الدراسة المستقمة

المكاطنة الرقمية كالمشاركة كخاصة بيف طبلب المرحمة

كىك (Snapchat

المتكسطة.

لـ يتـ تناكؿ تعزيز المكاطنة الرقمية عف طريؽ شبكات التكاصؿ

أما دراسة ليآف ] [30فقد ىدفت إلى معرفة أثر برنامج

االجتماعي (عمى حد عمـ الباحثة).

تدريبي إلعداد معمـ القرف 21ـ في تعزيز المكاطنة الرقمية

كما كاستفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في

كاستخداـ التكنكلكجيا في التعميـ ،كتكصمت الدراسة إلى نتائج

خطكات بناء األداة ،األطر النظرية الخاصة بالدراسة الحالية،

مف أىمي ػا ًّ
أف ىن ػاؾ ارتف ػاع ف ػي ع ػزـ المعممي ػف لتشجي ػع كنمذج ػة

االطبلع عمى نتائج كتكصيات الدراس ػات السابق ػة كربطي ػا بنتائ ػج
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العمكـ االجتماعية ممثمة بأقساميا األربعة (الخدمة االجتماعية،

الدراسة الحالية.

عمـ النفس ،عمـ االجتماع ،التربية الخاصة) كقد تـ اختيار

 .5الطريقة واإلجراءات

العينة بالطريقة القصدية لعدة أسباب :صعكبة الكصكؿ إلى

أ .منهج الدراسة

كشكفات الطالبات ،سيكلة تجاكب الطالبات مع الباحثة الرتباط

كفؽ أىداؼ الدارسة كتساؤالتيا استخدمت الباحثة المنيج
الكصفي المسحي ،بكصفو مف أكثر المناىج مبلءمة لمدراسة.

الباحثة بنفس الكمية.

ب .مجتمع الدراسة

كصؼ عينة الدراسة:
بمغ عدد العينة في ىذه الدراسة  120طالبة ،شممت

تككف مجتمع الدراسة في ىذه الدراسة مف جميع طالبات جامعة
اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية في كمية العمكـ االجتماعية.

التخصصات األربعة كقد تـ استبعاد  20استبانة مف التحميؿ

ج .عينة الدراسة

لعدـ صبلحيتيا بسبب عدـ اكتماؿ اإلجابات حيث لـ تعامؿ
بجدية .كقد كانت مكزعة كما في الجدكؿ التالي:

تمثمت عينة الدراسة مف ( )120طالبة ممف يدرسف في كمي ػة

جدول 1

توزيع مفردات عينة الدراسة وفقاً لمتغير التخصص سعود اإلسالمية بالرياض
التخصص

التكرار

النسبة

خدمة اجتماعية

2

2.0

تربية خاصة

4

4.0

عمـ اجتماع

55

55.0

عمـ نفس

39

39.0

المجمكع

100

٪100

الصدؽ الظاىرم كصدؽ المحكميف :حيث قامت الباحثة بعرض

د .أداة الدراسة
استخدمت االستبانة كأداة ليذه الدراسة ،كقد تـ تطبيقيا بعد

األداة عمى محكميف ككاف عددىـ ( )10مف تخصصات

االطبلع عمى االدب النظرم كالدراسات السابقة كعرضيا عمى

مختمفة ،إلبداء آرائيـ في مدل صبلحية كشمكؿ االستبانة

المحكميف لمعرفة مدل صحة العبارات كتحقيقيا لمعايير

ككضكح فقراتيا ،كبناء عمى ما تمت اإلشارة اليو تـ التعديؿ.

المكاطنة الرقمية كاخراجيا بصكرتيا النيائية كقد راعت الباحثة

ب -االتساؽ الداخمي

أف تككف درجات االستجابة عمييا كفؽ مقياس ليكرت الرباعي،

قامت الباحثة بعد التأكد مف الصدؽ الظاىرم لبلستبانة

حيث يقابؿ كؿ فقرة مف فقرات االستبانة قائمة تحمؿ الفقرات

بتطبيقيا ميدانيان عمى عينة الدراسة ،كذلؾ بحساب معامؿ

التالية (دائمان ،أحيانان ،ناد انر ،أبدان) ،كلغرض المعالجة فقد أعطت

االرتباط بيرسكف " "Pearson Correlationلمعرفة الصدؽ

الباحثة لكؿ استجابة عمى كؿ عبارة في كافة محاكر االستبانة

الداخمي لبلستبانة كذلؾ عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف

(أحيانا) 3
قيمة محددة عمى النحك التالي (دائمان)  4درجات،
ن

درجة كؿ فقرة مف فقرات االستبانة بالدرجة الكمية لممحكر الذم
تنتمي إليو الفقرة ،كجاءت النتائج كالتالي:

درجات( ،ناد انر) درجتاف( ،أبدان) درجة كاحدة.

أ -صدؽ األداء
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جدول 2

معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االستبانة بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إلية الفقرة
معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

درجة إسهام موقع twitter

درجة إسهام موقع snap chat

المحور األول :االحترام

المحور األول :االحترام

البعد األول :وصول رقمي

البعد األول :وصول رقمي

1

**0.636

1

**0.530

5

**0.646

5

**0.743

6

**0.752

6

**0.739

23

**0.495

23

**0.587
البعد الثاني :قانكف رقمي

البعد الثاني :قانكف رقمي
3

**0.630

3

**0.580

25

**0.669

25

**0.632

30

**0.672

30

**0.691
البعد الثالث :لياقة رقمية

البعد الثالث :لياقة رقمية
12

**0.660

12

**0.716

13

**0.704

13

**0.733

17

**0.644

17

**0.642

المحكر الثاني :التعميـ

المحكر الثاني :التعميـ

البعد األكؿ :ثقافة (محك األمية) الرقمية

البعد األكؿ :ثقافة (محك األمية) الرقمية

9

**0.681

9

**0.768

11

**0.740

11

**0.690

21

**0.505

21

**0.516
البعد الثاني :تجارة رقمية

البعد الثاني :تجارة رقمية
8

**0.851

8

**0.874

24

**0.828

24

**0.870
البعد الثالث:اتصاؿ رقمي

البعد الثالث :اتصاؿ رقمي
7

**0.505

7

**0.454

15

**0.596

15

**0.675

19

**0.507

19

**0.555

20

**0.651

20

**0.558

28

**0.481

28

**0.449

المحكر الثالث :الحماية

المحكر الثالث :الحماية

البعد األكؿ :حقكؽ كمسؤكليات رقمية

البعد األكؿ:حقكؽ كمسؤكليات رقمية

4

**0.580

4

**0.610

18

**0.570

18

**0.685

22

**0.424

22

**0.609

27

**0.654

27

**0.615
البعد الثاني:سبلمة كأمف رقمي

البعد الثاني :سبلمة كأمف رقمي
10

**0.542

10

**0.523

16

**0.768

16

**0.723

29

**0.800

29

**0.839
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البعد الثالث:صحة كرفاىية رقمية

البعد الثالث :صحة كرفاىية رقمية
2

**0.657

2

**0.486

14

**0.602

14

**0.644

26

**0.597

26

**0.638

** دالة عند مستكل الداللة  0.01فأقؿ ** دالة عند مستكل

الفقرة ،داؿ عند مستكل داللة  0.01أك  0.05فأقؿ ،كجميعيا

الداللة  0.05فأقؿ.

قيـ مكجبة؛ مما يدؿ عمى كجكد درجة عالية مف االتساؽ
الداخمي كارتباط األبعاد بعباراتيا بما يعكس درجة عالية مف

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ رقـ ()2

الصدؽ لفقرات المقياس.

يتبيف أف ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية لمبعد الذم تنتمي إليو

جدول 3

معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد محاور االستبانة بالدرجة الكمية لممحور
درجة إسهام موقع twitter
أو ًال :محور االحترام

البعد

درجة إسهام موقع snap chat
أو ًال :محور االحترام

معامل االرتباط

البعد

كصكؿ رقمي

**0.635

كصكؿ رقمي

**0.715

قانكف رقمي

**0.795

قانكف رقمي

**0.715

لياقة رقمية

**0.698

لياقة رقمية

**0.764

ثانيان :محكر التعميـ

ثقافة (محكر األمية) الرقيمة

معامل االرتباط

ثانيان :محكر التعميـ

**0.646

ثقافة (محكر األمية) الرقيمة

تجارة رقمية

**0.821

تجارة رقمية

**0.889

اتصاؿ رقمي

**0.684

اتصاؿ رقمي

**0.722

ثالثان :محكر الحماية

حقكؽ كمسؤكليات رقمية

ثالثان :محكر الحماية

**0.622

**0.514

حقكؽ كمسؤكليات رقمية

سبلمة كأمف رقمي

**0.819

سبلمة كأمف رقمي

**0.780

صحة كرفاىية رقمية

**0.724

صحة كرفاىية رقمية

**0.667

** دالة عند مستكل الداللة  0.01فأقؿ.

**0.629

ألبعاد االستبانة.

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ ( )3يتبيف

ثبات أداة الدراسة  Reliabilityلمتأكد مف مدل فاعمية األداة

اف ارتباط األبعاد بالدرجة الكمية لممحكر الذم ينتمي إليو البعد،

في الحصكؿ عمى بيانات تعكس دقة كمكضكعية متغيرات

داؿ عند مستكل داللة  0.01أك  0.05فأقؿ ،كجميعيا قيـ

الدراسة ،استخدمت الباحثة معامؿ ألفا كركنباخ (Cronbach

مكجبة؛ مما يدؿ عمى كجكد درجة عالية مف االتساؽ الداخمي

) Alphaكما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:

كارتباط المحكر بأبعاده بما يعكس درجة عالية مف الصدؽ
جدول 4

قيم معامل ألفا كرو نباخ "ألداة الدراسة
محاور االستبانة

عدد الفقرات

قيمة معامل الثبات
درجة إسهام موقع twitter

المحكر األكؿ :االحتراـ

10

0.590

درجة إسهام موقع snap
chat
0.634

المحكر الثاني :التعميـ

10

0.611

0.658

المحكر الثالث :الحماية

10

0.516

0.548

الثبات العاـ ألداة الدراسة (محاكر الدراسة).

30

0.788

0.822
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الرقمية مف كجية نظر طالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد

يتضح مف الجدكؿ ( )4أف معامبلت الثبات ألفا كركنباخ

اإلسبلمية بالرياض؟

لمحاكر الدراسة مرتفعة حيث تراكحت معامبلت الثبات لممحكر
الرئيسي األكؿ" درجة إسياـ مكقع ” Twitterما بيف (0.516

لمتعرؼ عمى درجة إسياـ مكقع  Twitterفي تعزيز مفيكـ

إلى  ،)0.611أما الثبات العاـ لممحكر فقد بمغ ( )0.788بينما

المكاطنة الرقمية مف كجية نظر طالبات جامعة اإلماـ محمد بف

تراكحت معامبلت الثبات لممحكر الرئيسي الثاني" درجة إسياـ

سعكد اإلسبلمية بالرياض ،قامت الباحثة بحساب التك اررات

مكقع " Snapchatما بيف ( 0.548إلى  ،)658أما الثبات

كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

العاـ لممحكر فقد بمغ ( ،)0.822كجميعيا معامبلت ثبات

كالرتب الستجابات مفردات عينة الدراسة عمى المحاكر الفرعية

مرتفعة مما يدؿ عمى أف االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات

كىي (االحتراـ ،التعميـ ،الحماية) ،كجاءت النتائج كالتالي:

كبالتالي يمكف االعتماد عمييا في التطبيؽ الميداني لمدراسة.

أكالن :االحتراـ
تضمف ىذا المحكر ثبلثة أبعاد كىي (كصكؿ رقمي ،قانكف

 .6النتائج

رقمي ،لياقة رقمية) ،جاءت نتائجيا كالتالي:

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ:

أ -بعد الكصكؿ الرقمي

ما درجة إسياـ مكقع  Twitterفي تعزيػ ػز مفيػ ػ ػكـ المكاطنػ ػة

جدول 5

استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة ببعد الوصول الرقمي
رقم

العبارة

العبارة

التك اررات
والنسب

درجة المساهمة

ؾ

دائماً
58

أحياناً

نادراً

أبداً

1

أستطيع الكصكؿ إلى ىذه المكاقع مف جميع األجيزة

5

يحقؽ لي المكقع سيكلة المشاركة في المناسبات

ؾ

المحمية

٪

46

يحقؽ لي المكقع سيكلة المشاركة في المناسبات

ؾ

47

37

العالمية

٪

47

37

9

يحقؽ لي المكقع سرعة التفاعؿ مع األحداث

ؾ

61

34

3

2

٪

61

34

3

2

6
23

30

9

3

٪

58

30

9

3

46

39

11

4

39

11

4

9

7
7

المتكسط الحسابي العاـ

الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

المتوسط
3.43

.782

2

3.27
3.24
3.54
3.37

.815
.889
.658
.504

3
4
1
-

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله يتبيف

 ،)3.54كىذه المتكسطات تقع بالفئة الرابعة مف المقياس

أف ىناؾ تفاكتان في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد

المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 3.25إلى  ،)4كىي الفئة

الكصكؿ الرقمي ،حيث تراكحت متكسطات مكافقتيف ما بيف

التي تشير إلى درجة دائمان ،كما يتبيف مف النتائج المكضحة

( 3.24إلى  )3.54كىي متكسطات تقع في الفئتيف (الثالثة

بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف ىناؾ عبارة

كالرابعة) مف فئات المقياس المتدرج الرباعي كالمتيف تشيراف إلى

كاحدة جاءت بدرجة أحيانان كىي العبارة رقـ ( )6كالتي بمغ

المساىمة بدرجة (أحيانان ،دائمان) ،حيث يتبيف مف النتائج

كسطيا الحسابي ( 3.24مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة

المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف

الثالثة مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف (2.50

ىناؾ ثبلثة عبارات مف العبارات المتعمقة ببعد الكصكؿ الرقمي

إلى أقؿ مف  ،)3.25كىي الفئة التي تشير إلى درجة أحيانان،

جاءت بدرجة دائمان كتتمثؿ في العبارات رقـ ( ،)5-1-23حيث

مما يكضح التفاكت في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى

تراكحت المتكسطات الحسابية ليذه العبارات ما بيف ( 3.27إلى

بعد الكصكؿ الرقمي:
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 .1جاءت العبارة رقـ ( )23كىي "يحقؽ لي المكقع سرعة

كانحراؼ معيارم ( )0.889كقد يرجع السبب ىنا لقمة االىتماـ

التفاعؿ مع األحداث" بالمرتبة األكلى بيف العبارات المتعمقة ببعد

بالمشاركة عند الطالبات في ىذه المرحمة بسبب المستكل

الكصكؿ الرقمي بمتكسط حسابي ( ،)3.54كانحراؼ معيارم

العمرم ،كليس لسبب يعكد لممكقع نفسو.

( ،)0.658كقد يككف السبب في نظر الباحثة تكافر األجيزة لدل

 .3بمغ المتكسط الحسابي العاـ لبعد الكصكؿ الرقمي (3.37

الطالبات ،كبيذا تتفؽ ىذه الدراسة مع دراسة العنيزم كالمجادم

مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الرابعة مف المقياس المتدرج

[ ]23كدراسة المميح [ ]24في أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي

الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 3.25إلى  )4كىي الفئة التي

تساعد عمى تسييؿ التكاصؿ كالتعبير عف اآلراء كالمشاركة في

تشير إلى المساىمة بدرجة دائمان .أم أف طالبات جامعة اإلماـ

القضايا العامة.

محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف أف مكقع  Twitterيساىـ في

 .2جاءت العبارة رقـ ( )6كىي "يحقؽ لي المكقع سيكلة

تعزيز مفيكـ بعد الكصكؿ الرقمي كأحد أبعاد المكاطنة الرقمية.

المشاركة في المناسبات العالمية " بالمرتبة األخيرة بيف العبارات

 -3بعد القانكف الرقمي:

المتعمقة ببعد الكصكؿ الرقمي بمتكسط حسابي ( 3.24مف ،)4
جدول 6
استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة ببعد القانون الرقمي
رقم

العبارة

العبارة

التك اررات
والنسب

درجة المساهمة

ؾ

دائماً
36

أحياناً

نادراً

٪

36

35

20

9

54

27

14

5

27

14

5

9

26

9

26

3

التعرض لئلساءة مف خبلؿ المكقع
مف السيؿ ّ

25

تعممت مف خبلؿ المكقع عمى االستخداـ الحذر

ؾ

لمتكنكلكجيا

٪

54

جيدا احتفاظ المكقع بمقاطعي الخاصة في قاعدة
اعي ن

ؾ

36

29

٪

36

29

30

بياناتو

المتكسط الحسابي العاـ

35

20

أبداً
9

الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

المتوسط
2.98

.964

2

3.30
2.75
3.01

.893
1.201

1
3

.671

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله يتبيف

المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف

أف ىناؾ تفاكتان في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد

ىناؾ عبارتيف جاءتا بدرجة أحيانان كىما رقـ ( )30-3كالمتيف بمغ

القانكف الرقمي ،حيث تراكحت متكسطات مكافقتيف ما بيف

كسطيما الحسابي ( )2.75 ،2.98عمى التكالي كىذه

( 2.75إلى  )3.30كىي متكسطات تقع في الفئتيف (الثالثة

المتكسطات تقع بالفئة الثالثة مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي

كالرابعة) مف فئات المقياس المتدرج الرباعي كالمتيف تشيراف إلى

تتراكح ما بيف ( 2.50إلى أقؿ مف  ،)3.25كىي الفئة التي

المساىمة بدرجة (أحيانان ،دائمان) ،حيث يتبيف مف النتائج

تشير إلى درجة أحيانان ،مما يكضح التفاكت في درجة مكافقة

المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف

مفردات عينة الدراسة عمى بعد القانكف الرقمي:

ىناؾ عبارة كاحدة مف العبارات المتعمقة ببعد القانكف الرقمي

 .1جاءت العبارة رقـ ( )25كىي " تعممت مف خبلؿ المكقع

جاءت بدرجة دائمان كىي العبارة رقـ ( )25كالتي بمغ كسطيا

عمى االستخداـ الحذر لمتكنكلكجيا " بالمرتبة األكلى بيف العبارات

الحسابي ( 3.30مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الرابعة مف

المتعمقة ببعد القانكف الرقمي بمتكسط حسابي ( 3.30مف ،)4

المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 3.25إلى ،)4

كانحراؼ معيارم ( )0.893كقد يرجع السبب إلى اف ىذا المكقع

كىي الفئة التي تشير إلى درجة دائمان ،كما يتبيف مف النتائج

يتمتع بسيكلة ايصاؿ التكعية الصحيحة لممستخدـ بشأف
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4

استخداميا فيناؾ الدعـ كىناؾ مكاقع كثيرة تكضح الطرؽ اآلمنة

اذا لـ ت ِع الطالبة احتفاظ المكقع بمقاطعيا الخاصة في قاعدة

في استخداميا ،كبيذا تتفؽ مع دراسة لمياء المسمماني []5

بياناتو ،كترجع الباحثة السبب في أف الطالبة لـ تفيـ العبارة

كدراسة شرؼ كالدمرداش [ ]28في تكجو الطبلب إلى زيادة

جيدا.

االستخداـ الغير مقبكؿ لمتكنكلكجيا كضركرة كضع معايير

 .3بمغ المتكسط الحسابي العاـ لبعد القانكف الرقمي ( 3.01مف

لممكاطنة الرقمية.

 ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الثالثة مف المقياس المتدرج

جيدا احتفاظ المكقع
 .2جاءت العبارة رقـ ( )30كىي " اعي ن

الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 2.50إلى أقؿ مف  )3.25كىي

بمقاطعي الخاصة في قاعدة بياناتو" بالمرتبة األخيرة بيف

الفئة التي تشير إلى المساىمة بدرجة أحيانان .أم أف طالبات

العبارات المتعمقة ببعد القانكف الرقمي بمتكسط حسابي (2.75

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف أف مكقع

مف  ،)4كانحراؼ معيارم ( .)1.20كىذا يتنافى مع الفقرة

 Twitterيساىـ في تعزيز مفيكـ بعد القانكف الرقمي.

األكلى مف حيث االستخداـ الحذر ،فكيؼ يككف استخداـ حذر

جػ -بعد المياقة الرقمية

جدول 7
استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة ببعد المياقة الرقمية
رقم

العبارة

العبارة

التك اررات

يرشدني المكقع إلى طريقة التعامؿ المسؤكؿ مع

ؾ

دائماً
54

أحياناً

نادراً

التكنكلكجيا

٪

54

34

6

6

13

تعممت ميارات حياتية مف خبلؿ المكقع

ؾ

38

47

11

4

٪

38

47

11

4

17

تعممت سمككيات سميمة مف خبلؿ المكقع

ؾ

35

42

16

7

٪

35

42

16

7

12

والنسب

درجة المساهمة

المتكسط الحسابي العاـ

34

6

أبداً
6

الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

المتوسط
3.36

.847

1

3.19
3.05
3.20

.787
.892

2
3

.563

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله يتبيف

ىناؾ عبارتيف جاءتا بدرجة أحيانان كىما رقـ ( )17-13كالمتيف

أف ىناؾ تفاكتان في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد

بمغ كسطيما الحسابي ( )3.19 ،3.05عمى التكالي كىذه

المياقة الرقمية ،حيث تراكحت متكسطات مكافقتيف ما بيف

المتكسطات تقع بالفئة الثالثة مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي

( 3.05إلى  )3.36كىي متكسطات تقع في الفئتيف (الثالثة

تتراكح ما بيف ( 2.50إلى أقؿ مف  ،)3.25كىي الفئة التي

كالرابعة) مف فئات المقياس المتدرج الرباعي كالمتيف تشيراف إلى

تشير إلى درجة أحيانان ،مما يكضح التفاكت في درجة مكافقة

المساىمة بدرجة(أحيانان ،دائمان) ،حيث يتبيف مف النتائج

مفردات عينة الدراسة عمى بعد المياقة الرقمية:

المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف

 .1جاءت العبارة رقـ ( )12كىي " يرشدني المكقع إلى طريقة

ىناؾ عبارة كاحدة مف العبارات المتعمقة ببعد المياقة الرقمية

التعامؿ المسؤكؿ مع التكنكلكجيا " بالمرتبة األكلى بيف العبارات

جاءت بدرجة دائمان كىي العبارة رقـ ( )12كالتي بمغ كسطيا

المتعمقة ببعد المياقة الرقمية بمتكسط حسابي ( 3.36مف ،)4

الحسابي ( 3.36مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الرابعة مف

كانحراؼ معيارم ( )0.847كىذه قد تككف مف ميزات المكقع

المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 3.25إلى ،)4

نتيجة سرعة انتشار الخبر كميزة الرد كاعداد التصكيت كىذه كميا

كىي الفئة التي تشير إلى درجة دائمان ،كما يتبيف مف النتائج

تعكد عمى تحمؿ المسؤكلية التكنكلكجية ،كىي تتفؽ مع دراسة

المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف

[ ]31فػ ػي أف مػكاقػ ػع الػتػكاص ػؿ االجتم ػاع ػي ذات فػاعمية في ح ػؿ
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المشكبلت التي تكاجو طبلب التربية العممي.

لمدكلة كىكذ.ا

 .2جاءت العبارة رقـ ( )17كىي" تعممت سمككيات سميمة مف

 .3بمغ المتكسط الحسابي العاـ لبعد المياقة الرقمية ( 3.20مف

خبلؿ المكقع " بالمرتبة األخيرة بيف العبارات المتعمقة ببعد المياقة

 ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الثالثة مف المقياس المتدرج

الرقمية بمتكسط حسابي ( 3.05مف  ،)4كانحراؼ معيارم

الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 2.50إلى أقؿ مف  )3.25كىي

( )0.892كترجع الباحثة السبب إلى اليدؼ مف استخداـ المكاقع

الفئة التي تشير إلى المساىمة بدرجة أحيانان .أم أف طالبات

عادةن في ىذه المرحمة يككف لغرض االستمتاع أك البحث عف

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف أف مكقع
 Twitterأحيانان يساىـ في تعزيز مفيكـ بعد المياقة الرقمية.

معمكمة أك خبر ،كتجاىؿ المستخدـ لرسائؿ غير مباشرة

ثانيان :التعميـ

ايضا الطريقة التي
لسمككيات سميمة مف خبلؿ المكقع ،كقد يككف َ

ترجمت فييا الطالبة العبارة حيث انيا فيمتيا كسمكؾ ظاىرم،

تضمف ىذا المحكر ثبلثة أبعاد كىي (ثقافة رقمية ،تجارة رقمية،

أحيانا تككف كطريقة رد سميمة ،كصياغة عبارة لبقة،
كلـ تفسرىا
ن

اتصاؿ رقمي) ،جاءت نتائجيا كالتالي:
أ -بعد الثقافة الرقمية

كمشاركة فاعمة ،عدـ مشاركة في ىاشتاؽ مسيء لشخص أك

جدول 8
استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة ببعد الثقافة (محو األمية) الرقمية
رقم

العبارة

العبارة

التك اررات

ساعدني استخداـ المكقع عمى السرعة في التعامؿ مع

ؾ

دائماً
45

أحياناً

نادراً

التطبيقات

٪

45

40

10

5

11

أثرت متابعتي لممكقع عمى مستكام التكنكلكجي ايجابان

ؾ

47

38

8

7

٪

47

38

8

7

21

اتعامؿ مع أيقكنات المكقع بسيكلة

ؾ

72

21

5

2

٪

72

21

5

2

9

والنسب

درجة المساهمة

المتكسط الحسابي العاـ

40

10

أبداً
5

الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

المتوسط
3.25

.833

2

3.25
3.63
3.38

.880
.677

3
1

.520

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله يتبيف أف

بسيكلة " بالمرتبة األكلى بيف العبارات المتعمقة ببعد الثقافة

ىناؾ تجانس في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد

(محك األمية) الرقمية ،بمتكسط حسابي ( 3.63مف ،)4

الثقافة (محك األمية) الرقمية ،حيث تراكحت متكسطات مكافقتيف

كانحراؼ معيارم ( )0.677كترجع الباحثة السبب في أنو قد

ما بيف ( 3.25إلى  )3.63كىي متكسطات تقع في الفئة

يككف في سيكلة االستخداـ ليذه المكاقع كالقدرة عمى تعمميا

(الرابعة) مف فئات المقياس المتدرج الرباعي كالتي تشير إلى

بسيكلة ،كسيكلة تثبيت التطبيؽ عمى جميع األجيزة ،كىي بذلؾ

المساىمة بدرجة (دائمان) ،حيث يتبيف مف النتائج المكضحة

تتفؽ مع دراسة ناتاشا مادىاؼ ] [32بأف لمكقع WEB 2.0

بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف جميع العبارات

دكر ىاـ في تأقمـ الطبلب مع كسائؿ اإلعبلـ.

المتعمقة ببعد الثقافة (محك األمية) الرقمية دائمان ما تساىـ في

 .2جاءت العبارة رقـ ( )11كىي" أثرت متابعتي لممكقع عمى

تعزيز مفيكـ المكاطنة الرقمية ،مما يكضح التجانس في درجة

مستكام التكنكلكجي ايجابان " بالمرتبة األخيرة بيف العبارات

مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد الثقافة (محك األمية)

المتعمقة ببعد الثقافة (محك األمية) الرقمية ،بمتكسط حسابي

الرقمية:

( 3.25مف  ،)4كانحراؼ معيارم ( )0.880كقد يككف السبب

 .1ج ػاءت العبارة رقـ ( )21كىي " اتعام ػؿ م ػع أيقكنػ ػات المكقػ ػع

في ذلؾ االستخداـ المفرط ليا دكف اف يككف ىناؾ تقنيف ،أك قػ ػ ػد
477

5

2016

4

يككف عدـ استخداميا في العممية التعميمية.

كىي الفئة التي تشير إلى المساىمة بدرجة دائمان .أم أف طالبات

 .3بمغ المتكسط الحسابي العاـ لبعد الثقافة (محك األمية)

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف أف مكقع

الرقمية ( 3.38مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الرابعة مف

 Twitterدائمان ما يساىـ في تعزيز مفيكـ بعد الثقافة الرقمية.

المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 3.25إلى )4

 -3بعد التجارة الرقمية

جدول 9
استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة ببعد التجارة الرقمية
العبارة

التك اررات

رقم
8

يساعدني ىذا المكقع عمى التسكؽ مف كافة المتاجر

24

تعرفت مف خبلؿ المكقع عمى المكاقع اآلمنة لمتسكؽ

العبارة

والنسب

درجة المساهمة

ؾ

دائماً
42

أحياناً

نادراً

٪

42

26

17

15

ؾ

45

31

12

12

٪

45

31

12

12

26

المتكسط الحسابي العاـ

17

أبداً

15

الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

المتوسط
2.95

1.095

2

3.09
3.02

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله يتبيف

1.026

1

.890

الياشتاقات كاف ليا دكر كبير في نشر خدمات شركات

أف ىناؾ تجانس في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد

االتصاالت.

التجارة الرقمية ،حيث تضمف ىذا البعد عمى عبارتيف بمغ

 .2بمغ المتكسط الحسابي العاـ لبعد التجارة الرقمية ( 3.02مف

كسطيما الحسابي ( 2.95إلى  )3.09عمى التكالي ،كىذه

 ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الثالثة مف المقياس المتدرج

المتكسطات تقع في الفئة (الثالثة) مف فئات المقياس المتدرج

الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 2.50إلى أقؿ مف  )3.25كىي

الرباعي كالتي تشير إلى المساىمة بدرجة (أحيانان) ،حيث يتبيف

الفئة التي تشير إلى المساىمة بدرجة أحيانان .أم أف طالبات

مف النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف أف مكقع

يركف أف جميع العبارات المتعمقة ببعد التجارة الرقمية أحيانان ما

 Twitterأحيانان ما يساىـ في تعزيز مفيكـ بعد التجارة الرقمية.

تساىـ في تعزيز مفيكـ المكاطنة الرقمية ،مما يكضح التجانس
في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد التجارة الرقمية:
 .1جاءت العبارة رقـ ( )24كىي " تعرفت مف خبلؿ المكقع
عمى المكاقع اآلمنة لمتسكؽ "بالمرتبة األكلى بيف العبارات
المتعمقة ببعد التجارة الرقمية ،بمتكسط حسابي ( 3.09مف ،)4
كانحراؼ معيارم ( )1.02كترل الباحثة بأف السبب في ذلؾ
التكجو العالمي في التسكؽ اإللكتركني ،ككثرة المتاجر
اإللكتركنية في تمؾ المكاقع ،كىذا ادل الزدياد االقباؿ لدل
أمانا ،كيتمتع المكقع بسيكلة
المستخدـ لمعرفة أفضميا كأكثرىا ن
إعداد قائمة بأىـ مكاقع التسكؽ عف طريقة خدمة القكائـ ،أك

كضع ىاشتاؽ خاص كيقكـ المستخدـ بتتبعو ،كىي بذلؾ تتفؽ
مع دراسة مي الجربكع [ ]27بأف مكاقع التكاصؿ كبالتحديد ميزة
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جػ  -بعد االتصاؿ الرقمي
جدول 11

استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة ببعد االتصال الرقمي
العبارة

التك اررات

رقم العبارة

درجة المساهمة

والنسب
اتبادؿ المعمكمات مع اآلخريف بكؿ سيكلة مف خبلؿ

ؾ

دائماً
65

أحياناً

نادراً

أبداً

المكقع

٪

65

27

6

2

15

استخدـ المكقع لمتابعة دركس عممية

ؾ

34

32

13

21

٪

34

32

13

21

19

ميزة البحث  Searchتسيؿ لي االتصاؿ بمف اريد

ؾ

63

21

13

3

٪

63

21

13

3

20

شاركت مف خبلؿ المكقع في مؤتمرات جامعية

ؾ

28

18

13

41

٪

28

18

13

41

28

حقؽ لي المكقع مشاركة افكارم كانجازاتي لمجميع

ؾ

50

38

8

4

٪

50

38

8

4

7

27

6

المتكسط الحسابي العاـ

2

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.55

.702

2.79
3.44
2.33
3.34
3.09

1.131
.833
1.272
.794
.532

الترتيب
1
4
2
5
3
-

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله يتبيف

كاحدة جاءت بدرجة ناد انر كىي العبارة رقـ ( ،)20كالتي بمغ

أف ىناؾ تفاكتان في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد

كسطيا الحسابي ( 2.33مف  ،)5كىذا المتكسط يقع بالفئة

االتصاؿ الرقمي ،حيث تراكحت متكسطات مكافقتيف ما بيف

الثانية مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف (1.75

( 2.33إلى  )3.55كىي متكسطات تقع في الفئة (الثانية

إلى أقؿ مف  ،)2.50كىي الفئة التي تشير إلى درجة ناد انر ،مما

كالثالثة كالرابعة) مف فئات المقياس المتدرج الرباعي كالتي تشير

يكضح التفاكت في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد

إلى المساىمة بدرجة (ناد انر ،أحيانان ،دائمان) ،حيث يتبيف مف

االتصاؿ الرقمي:

النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف

 .1جاءت العبارة رقـ ( )7كىي " اتبادؿ المعمكمات مع اآلخريف

أف ىناؾ ثبلثة عبارات مف العبارات المتعمقة ببعد االتصاؿ

بكؿ سيكلة مف خبلؿ المكقع" بالمرتبة األكلى بيف العبارات

الرقمي جاءت بدرجة دائمان كتتمثؿ في العبارات رقـ (-19-7

المتعمقة ببعد االتصاؿ الرقمي بمتكسط حسابي ( 3.55مف ،)4

 ،)28حيث تراكحت المتكسطات الحسابية ليذه العبارات ما بيف

كانحراؼ معيارم ( )0.702كىذا في نظر الباحثة بسبب سيكلة

( 3.34إلى  ،)3.55كىذه المتكسطات تقع بالفئة الرابعة مف

مكقع تكيتر كخاصة خدمة الرسائؿ الخاصة كالحرية في

المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 3.25إلى ،)4

المتابعة ،كبذلؾ تككف متفقو مع دراسة المميح [ ]24بأف أبرز

كىي الفئة التي تشير إلى درجة دائمان ،كما يتبيف مف النتائج

استخدامات شبكات التكاصؿ عند الطبلب ىي تبادؿ األفكار مع

المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف

اآلخريف كالتكاصؿ معيـ.

ىناؾ عبارة كاحدة جاءت بدرجة أحيانان كىي العبارة رقـ ()15

 .2جاءت العبارة رقـ ( )20كىي" شاركت مف خبلؿ المكقع في

كالتي بمغ كسطيا الحسابي ( 2.79مف  ،)4كىذا المتكسط يقع

مؤتمرات جامعية " بالمرتبة األخيرة بيف العبارات المتعمقة ببعد

بالفئة الثالثة مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف

االتصاؿ الرقمي بمتكسط حسابي ( 2.33مف  ،)4كانحراؼ

( )2.50إلى أقؿ مف  ،)3.25بينما يتبيف مف النتائج المكضحة

معيارم ( )1.27كىذا قد يككف قصكر في استخدامو مف خبلؿ

بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف ىناؾ عبارة

جديا.
الجامعة ،حيث ال يتـ التعامؿ مع التكيتر ن
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 .3بمغ المتكسط الحسابي العاـ لبعد االتصاؿ الرقمي (3.09

الرقمي.

مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الثالثة مف المقياس المتدرج

ثالثان :الحماية

الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 2.50إلى أقؿ مف  )3.25كىي

تضمف ىذا المحكر ثبلثة أبعاد كىي (حقكؽ كمسؤكليات رقمية،

الفئة التي تشير إلى المساىمة بدرجة أحيانان .أم أف طالبات

سبلمة كأمف رقمي ،صحة كرفاىية رقمية) ،جاءت نتائجيا

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف أف مكقع

كالتالي:

 Twitterأحيان ػان مػ ػا يساىػ ػـ فػ ػي تػعػزيػ ػز مػفيػ ػكـ بع ػ ػد االتصػ ػ ػ ػ ػاؿ

أ -بعد الحقكؽ كالمسؤكليات الرقمية:

جدول 11

استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة ببعد الحقوق والمسؤوليات الرقمية
العبارة

رقم

التك اررات

العبارة

درجة المساهمة

والنسب
تتيح لي ميزات المكقع االحتفاظ بخصكصيتي بإبراز

ؾ

دائماً
54

أحياناً

نادراً

أبداً

ىكيتي أك اخفاءىا

٪

54

30

7

9

18

اتمتع بكامؿ حريتي في التعبير كابداء الرأم

ؾ

56

35

7

2

٪

56

35

7

2

22

اممؾ الحرية في قبكؿ طمبات اإلضافة أك رفضيا

ؾ

68

25

5

2

٪

68

25

5

2

27

اعتبر مدة المشاركة بػ  140حرؼ ك 60ثانية تقييد

ؾ

39

32

13

16

لمحرية

٪

39

32

13

16

4

30

7

المتكسط الحسابي العاـ

9

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.29

.946

3.45
3.59
2.94
3.32

.716
.683
1.081
.488

الترتيب
3
2
1
4
-

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله يتبيف

المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 2.50إلى أقؿ

أف ىناؾ تفاكتان في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد

مف  ،)3.25كىي الفئة التي تشير إلى درجة أحيانان ،مما يكضح

الحقكؽ كالمسؤكليات الرقمية ،حيث تراكحت متكسطات مكافقتيف

التفاكت في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد الحقكؽ

ما بيف ( 2.94إلى  )3.59كىي متكسطات تقع في الفئتيف

كالمسؤكليات الرقمية:

(الثالثة كالرابعة) مف فئات المقياس المتدرج الرباعي كالمتيف

 .1جاءت العبارة رقـ ( )22كىي" اممؾ الحرية في قبكؿ طمبات

تشيراف إلى المساىمة بدرجة (أحيانان ،دائمان) ،حيث يتبيف مف

اإلضافة أك رفضيا " بالمرتبة األكلى بيف العبارات المتعمقة ببعد

النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف

الحقكؽ كالمسؤكليات الرقمية بمتكسط حسابي ( 3.59مف ،)4

أف ىناؾ عبارتيف مف العبارات المتعمقة ببعد الحقكؽ

كانحراؼ معيارم ( )0.683كىذه النسبة العالية تعكد في نظر

كالمسؤكليات الرقمية جاءتا بدرجة دائمان كىما رقـ (،)18-22

الباحثة لميزة المكقع ،كبذلؾ تككف متفقة مع دراسة شرؼ

كالمتيف بمغ كسطيما الحسابي ( ،)3.45 ،3.59كىذه

كالدمرداش [ ]28بضركرة إعداد الناشئة لمتربية عمى المكاطنة

المتكسطات تقع بالفئة ال اربعة مف المقياس المتدرج الرباعي

الرقمية.

كالتي تتراكح ما بيف ( 3.25إلى  ،)4كىي الفئة التي تشير إلى

 .2جاءت العبارة رقـ ( )27كىي" اعتبر مدة المشاركة بػ 140

درجة دائمان ،كما يتبيف مف النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله أف

حرؼ ك 60ثانية تقييد لمحرية " بالمرتبة األخيرة بيف العبارات

مفردات عينة الدراسة يركف أف ىناؾ عبارتيف جاءتا بدرجة

المتعمقة ببعد الحقكؽ كالمسؤكليات الرقمية بمتكسط حسابي

أحيانان كىما رقـ ( )27-4كالمتيف بمغ كسطيما الحسابي (،3.29

( 2.94مف  ،)4كانحراؼ معيارم ( )1.081كىذا في نظر

 )2.94عمى التكالي كىذه المتكسطات تقع بالفئة الثالثة مف

الباحثة قد يككف في أف االختصار في األحرؼ قد تتعامؿ معو
480

الطالبة بمركنة حيث اف ىناؾ ميزة ادراج الصكرة كتحكم الكتابة

كىي الفئة التي تشير إلى المساىمة بدرجة دائمان .أم أف طالبات

عكضا عف ىذا النقص.
في المكقعيف مما قد يككف
ن

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف أف مكقع

 .3بمغ المتكسط الحسابي العاـ لبعد الحقكؽ كالمسؤكليات

 Twitterدائمان ما يساىـ في تعزيز مفيكـ بعد الحقكؽ

الرقمية ( 3.32مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الرابعة مف

كالمسؤكليات الرقمية.

المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 3.25إلى )4

ب -بعد السبلمة كاألمف الرقمي

جدول 12

استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة ببعد السالمة واألمن الرقمي
رقم

العبارة

العبارة

التك اررات

يحقؽ لي المكقع األماف مف عدـ مشاركة بياناتي

ؾ

دائماً
33

أحياناً

نادراً

أبداً

الخاصة لمغير

٪

33

43

16

8

16

تعرضت لمسرقة مف خبلؿ المكقع

ؾ

8

15

9

68

٪

8

15

9

68

29

تعرض بريدم اإللكتركني لبلختراؽ مف خبلؿ المكقع

ؾ

11

19

5

65

٪

11

19

5

65

10

والنسب

درجة المساهمة

المتكسط الحسابي العاـ

43

16

8

الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

المتوسط
3.01

.904

1

1.63
1.76
2.13

1.012
1.111
.719

3
2
-

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله

أبدان ،كىي العبارة رقـ ( ،)16كالتي بمغ كسطيا الحسابي (1.63

يتبيف أف ىناؾ تفاكتان في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة

مف  ،)4كىذه المتكسط يقع بالفئة األكلى مف المقياس المتدرج

عمى بعد السبلمة كاألمف الرقمي ،حيث تراكحت متكسطات

الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 1إلى اقؿ مف  )1.75كىي الفئة

مكافقتيف ما بيف ( 1.63إلى  )3.01كىي متكسطات تقع في

التي تشير إلى درجة أبدان ،مما يكضح التفاكت في درجة مكافقة

الفئة (األكلى كالثانية كالثالثة) مف فئات المقياس المتدرج الرباعي

مفردات عينة الدراسة عمى بعد السبلمة كاألمف الرقمي:

كالتي تشير إلى درجة( أبدان ،ناد انر ،أحيانان) ،حيث يتبيف مف

 .1جاءت العبارة رقـ ( )10كىي "يحقؽ لي المكقع األماف مف

النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف

عدـ مشاركة بياناتي الخاصة لمغير " بالمرتبة األكلى بيف

أف ىناؾ عبارة كاحدة مف العبارات المتعمقة ببعد السبلمة كاألمف

العبارات المتعمقة ببعد السبلمة كاألمف الرقمي بمتكسط حسابي

الرقمي جاءت بدرجة أحيانان كىي العبارة رقـ ( )10كالتي بمغ

( 3.01مف  ،)4كانحراؼ معيارم ( )0.904كقد يككف سبب

كسطيا الحسابي ( 3.01مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة

ذلؾ في نظر الباحثة ميزة المكقع كىي السرية التامة في البيانات

الثالثة مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف (2.50

الشخصية كخاصة حيف يككف المستخدـ عمى دراية بطريقة

إلى أقؿ مف  ،)3.25بينما يتبيف مف النتائج المكضحة بالجدكؿ

التسجيؿ الصحيحة بالمكقع مف استخداـ رقـ سرم غير مشاع

أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف ىناؾ عبارة كاحدة

لمجميع كبطريقة آمنة كبأرقاـ كحركؼ تمنع كصكؿ االختراؽ مف

جاءت بدرجة ناد انر كىي العبارة رقـ ( ،)29كالتي بمغ كسطيا

الغير ،كىذه الميزة متاحة في مكقع تكيتر

الحسابي ( 1.76مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الثانية مف

 .2جاءت العبارة رقـ ( )16كىي " تعرضت لمسرقة مف خبلؿ

المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 1.75إلى أقؿ

المكقع " بالمرتبة األخيرة بيف العبارات المتعمقة ببعد السبلمة

مف  )2.50كىي الفئة التي تشير إلى درجة ناد انر ،كما كجد أف

كاألمف الرقمي بمتكسط حسابي ( 1.63مف  ،)4كانحراؼ

مفردات عينة الدراسة يركف أف ىناؾ عبارة كاحدة جاءت بدرجة

معيػ ػارم ( )1.012كى ػ ػذا يػعػ ػكد فػ ػي ن ػظػ ػر الب ػاحثػ ػة لؤلمػاف الذم
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5

يتمتع بو ىذا المكقع.

2016

4

 Twitterناد انر ما يساىـ في تعزيز مفيكـ بعد السبلمة كاألمف

ب – بمػ ػغ الػمػتكس ػط الػحػسػاب ػي العاـ لبعد السبلمة كاألمف الرقمي

الرقمي ،ىذا إحصائيا لكف العبارات لـ تكف بصيغة النفي ،بؿ

( 2.13مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الثانية مف المقياس

باإليجاب كىذا يفسر تدني النسبة كىك مؤشر عمى أف المكقع

المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 1.75إلى أقؿ مف

يتمتع بأمف كسبلمة رقمييف.

 )2.50كىي الفئة التي تشير إلى المساىمة بدرجة ناد انر .أم أف

جػ -بعد الصحة كالرفاىية الرقمية:

طالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف أف مكقع
جدول 13

استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة ببعد الصحة والرفاهية الرقمية
رقم

العبارة

العبارة

التك اررات

درجة المساهمة

والنسب

دائماً

أحياناً

2

تحقؽ لي ميزة  Hashtagاالستمتاع

14

تتيح لي إمكانيات المكقع انشاء مجمكعات لمشاركة

ؾ

االىتمامات

٪

37

مشاركتي بالمكقع تصيبني باإلجياد النفسي

ؾ

15

27

٪

15

27

26

ا
نادرً

أبداً

ؾ

20

44

20

16

٪

20

44

20

16

37

34

23

6

34

23

6

18

40

18

40

المتكسط الحسابي العاـ

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.68

.973

3.02
2.17
2.62

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله يتبيف

.921
1.120
.621

الترتيب
2
1
3
-

ناد انر ،مما يكضح التفاكت في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة

أف ىناؾ تفاكتان في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد

عمى بعد الصحة كالرفاىية الرقمية:

الصحة كالرفاىية الرقمية ،حيث تراكحت متكسطات مكافقتيف ما

 .1جاءت العبارة رقـ ( )14كىي " تتيح لي إمكانيات المكقع

بيف ( 2.17إلى  )3.02كىي متكسطات تقع في الفئة (الثانية

انشاء مجمكعات لمشاركة االىتمامات " بالمرتبة األكلى بيف

كالثالثة) مف فئات المقياس المتدرج الرباعي كالتي تشير إلى

العبارات المتعمقة ببعد الصحة كالرفاىية الرقمية بمتكسط حسابي

درجة(ناد انر ،أحيانان) ،حيث يتبيف مف النتائج المكضحة بالجدكؿ

( 3.02مف  ،)4كانحراؼ معيارم ( )0.921كىذه قد ترجعيا

أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف ىناؾ عبارتيف مف

الباحثة إلى ميزات المكقع كىي انشاء القكائـ لمشاركة

العبارات المتعمقة ببعد الصحة كالرفاىية الرقمية جاءت بدرجة

االىتمامات ،كبذلؾ تتفؽ مع دراسة المميح [ ]24في أف ابرز

أحيانان كىما رقـ ( )2 ،14حيث بمغت المتكسطات الحسابية

استخدامات كسائؿ التكاصؿ ىي تجمع اصحاب االىتمامات

لياتيف العبارتيف ( )3.02 ،2.68عمى التكالي ،كىذه

المشتركة.

المتكسطات تقع بالفئة الثالثة مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي

 .2جاءت العبارة رقـ ( )26كىي " مشاركتي بالمكقع تصيبني

تتراكح ما بيف ( 2.50إلى أقؿ مف  ،)3.25بينما يتبيف مف

باإلجياد النفسي " بالمرتبة األخيرة بيف العبارات المتعمقة ببعد

النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف

الصحة كالرفاىية الرقمية بمتكسط حسابي ( 2.17مف ،)4

أف ىناؾ عبارة كاحدة جاءت بدرجة ناد انر كىي العبارة رقـ (،)26

ايضا في نظر الباحثة ميزة كقد
كانحراؼ معيارم ( )1.12كىذه ن

كالتي بمغ كسطيا الحسابي ( 2.17مف  ،)4كىذا المتكسط يقع

ترجع الباحثة عدـ اصابة الطالبة باإلجياد النفسي مف استخداـ

بالفئة الثانية مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف

ىذا المكقع لتطكر االجيزة اإللكتركنية المستخدمة حيث قد تككف

( 1.75إلى أقؿ مف  )2.50كى ػ ػي الفئ ػ ػة التػ ػي تشي ػ ػر إلػ ػى درجة

اآليب ػاد أك أجيػ ػزة اآليف ػكف الت ػي تتمتػ ػع بكب ػر الحجػـ كىػ ػذا يساع ػد
482

المستخدـ عمى الراحة اثناء استخدامو ليا.

 )3.25كىي الفئة التي تشير إلى المساىمة بدرجة أحيانان .أم

ب – بمغ المتكسط الحسابي العاـ لبعد الصحة كالرفاىي ػة الرقميػ ػة

أف طالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف أف

( 2.62مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الثالثة مف المقياس

مكقع  Twitterأحيانا ما يساىـ في تعزيز مفيكـ بعد الصحة

المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 2.50إلى أقؿ مف

كالرفاىية الرقمية.

جدول 14

المحاور المتعمقة بدرجة إسهام موقع  Twitterفي تعزيز مفهوم المواطنة الرقمية من وجهة نظر طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلسالمية بالرياض
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة المساهمة

الترتيب

المحاور
محكر االحتراـ

3.19

.415

محكر التعميـ

3.16

.477

أحيانان

1

محكر الحماية

2.69

.429

أحيانان

النتائج المتعمقة باألسئمة المفتكحة:

 .1الميارات التكنكلكجية التي أضافيا مكقع )(Twitter

أحيانان

2
3

لطالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية.
جدول 15

المهارات التكنولوجية التي أضافها موقع ) (Twitterلطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
التكرار

النسبة

المهارات التكنولوجية التي أضافها موقع ()Twitter
سرعة الكتابة

11

20.1

سرعة التكاصؿ مع العالـ الخارجي

9

16.4

سرعة النشر كالتعبير كالحرية في أبداء الرأم

12

21.9

اختصار الكبلـ في احرؼ

4

7.2

معرفة أخر األخبار

7

12.8

معرفة كؿ ما ىك جديد

3

5.4

البحث كالحصكؿ عمى المعمكمات

1

1.8

تقميؿ عدد الحرؼ

3

5.4

المشاركة في التعميـ

1

1.8

تنمية ميارات القراءة

1

1.8

التعرؼ عمى الثقافات المختمفة

2

3.6

يسمح بإضافة المشاىير كاألشخاص

1

1.8

المجمكع

55

٪100

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ رقـ

)(Twitterىي سرعة التكاصؿ مع العالـ الخارجي ،بينما كجد

( )15يتبيف أف ( )%21.9مف إجمالي الطالبات في عينة

أف ( )%12.8مف إجمالي الطالبات يركف أف الميارات

الدراسة يركف أف الميارات التكنكلكجية التي أضافيا ليـ مكقع

التكنكلكجية التي أضافيا ليـ مكقع ) (Twitterىي معرفة أخر

)(Twitterىي سرعة النشر كالتعبير كالحرية في أبداء الرأم،

األخبار ،أما باقي عينة الدارسة فقد تنكعت كاختمفت أراءىـ

في حيف كجد أف ( ) %20.1مف إجمالي الطالبات يركف أف

حكؿ الميارات التكنمكجية التي أضافيا ليـ مكقع )،(Twitter

الميارات التكنكلكجية التي أضافيا ليـ مكقع ) (Twitterىي

كالجدكؿ السابؽ يكضح ذلؾ.
كتتفؽ ىذه النتيجة إلى حد ما مع ما تكصمت إليو نتائج

سرعة الكتابة ،كما كجد أف ( )%16.4مف إجمالي الطالبات

دراسة الزىراني [ ]31كالتي تناكلت” دكر مكاقع التكاصؿ

يركف أف الميارات التكنكلكجية التي أضافيا ليـ مكقع
483

5

االجتماعي في حؿ المشكبلت التي تكاجو طبلب التربية العممية

4

2016

اتجاىات ايجابية لدل مجتمع الدراسة نحك استخداـ الفيسبكؾ
في حؿ المشكبلت التي كاجيت طبلب التربية العممية.

كاتجاىاتيػ ػـ نح ػكىا “حيث أظيرت النتائج أف الفيسبكؾ

 -2الميزات التكنكلكجية التي كجدتيا الطالبات في مكقع

) (Facebookساىـ بدرجة كبيرة في حؿ المشكبلت التي

 Twitterمن خبلؿ التعامؿ معو.

كاجيت طبلب التربية العممية أثناء فترة التربية العممية ،أف ىناؾ

جدول 16
الميزات التكنولوجية التي وجدتها الطالبات في موقع ( ،)Twitterمن خالل التعامل معه
التكرار

النسبة

الميزات التكنولوجية التي وجدتها الطالبات في موقع ( ،)Twitterمن خالل التعامل معه
سيكلة كسرعة البحث

9

19.1

االستطبلع كالفائدة

1

2.1

سيكلة كسرعة التكاصؿ مع األشخاص اآلخريف

8

17.1

سرعة انتشار االخبار كمعرفة كؿ ما ىك جديد

13

27.7

اختصار الكبلـ

5

10.7

مشاركة التغريدات المفيدة

4

8.6

الخصكصية

2

4.2

زيادة الترابط بيف الناس

2

4.2

سرعة كصكؿ المعمكمات.

2

4.2

الكصكؿ لمصدر المعمكمات مف الشيكخ كالعمماء

1

2.1

المجمكع

47

٪100

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ رقـ (-4

الطالبات في مكقع ) (Twitterمف خبلؿ التعامؿ معو ىي

 )12يتبيف أف ( )%27.7مف إجمالي الطالبات في عينة

اختصار الكبلـ ،أما باقي عينة الدارسة فقد تنكعت كاختمفت

الدراسة يركف أف الميزات التكنكلكجية التي كجدكىا الطالبات في

أراءىـ حكؿ الميزات التكنكلكجية التي كجدكىا الطالبات في مكقع

مكقع ) (Twitterمف خبلؿ التعامؿ معو ىي سرعة انتشار

) (Twitterمف خبلؿ التعامؿ معو ،كالجدكؿ السابؽ يكضح

االخبار كمعرفة كؿ ما ىك جديد ،في حيف كجد أف ()٪19.1

ذلؾ .كتتفؽ ىذه النتيجة إلى حد ما مع نتائج دراسة ليآف ][30

مف إجمالي الطالبات يركف أف الميزات التكنكلكجية التي كجدكىا

حيث تكصمت النتائج إلى أف ادخاؿ نظاـ دعـ غرس التكنكلكجيا

الطالبات في مكقع ) (Twitterمف خبلؿ التعامؿ معو ىي

كاف ايجابيان كمفيدان في الكمية ،باإلضافة إلى ترسيخ اضافي

سيكلة كسرعة البحث ،كما كجد أف ( )%17.1مف إجمالي

لمخبرة حكؿ مكضكع المكاطنة الرقمية كالتي كانت خارج نطاؽ

الطالبات يركف أف الميزات التكنكلكجية التي كجدكىا الطالبات

الخبرة السابقة لممدربيف كالمدرسيف ،كما ًّ
أف ىناؾ عزـ لممعمميف

في مكقع ) (Twitterمف خبلؿ التعامؿ معو ىي سيكلة كسرعة

لنمذجة المكاطنة الرقمية في فصكليـ الدراسية.

التكاصؿ مع األشخاص االخريف ،بينما كجد أف ( )%10.7مف

 -3الثغرات التكنكلكجية التي تتمنى الطالبات عدـ كجكدىا في

إجمالي الطالبات يركف أف الميزات التكنكلكجية التي كجدكىا

مكقع )(Twitter

484

جدول  .16الثغرات التكنولوجية التي تتمنى الطالبات عدم وجودها في موقع )(Twitter
التكرار

النسبة

الثغرات التكنولوجية التي تتمنى الطالبات عدم وجودها في موقع (.)Twitter
االختراؽ

3

21.4

عدـ الدخكؿ إلى خصكصية الفرد

5

35.8

المحادثة الخاصة

4

28.6

الصكر النسائية أك الغير الئقة كاليزؿ ببعض الناس أك الشيكخ

1

7.1

تحديد المكقع

1

7.1

المجمكع

14

٪100

التكنكلكجية التي تتمنى الطالبات عدـ كجكدىا في مكقع

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )16أف ( )%35.8مف إجمالي
الطالبات في عينة الدراسة يركف أف الثغرات التكنكلكجية التي

) ،(Twitterكالجدكؿ السابؽ يكضح ذلؾ.

تتمنى الطالبات عدـ كجكدىا في مكقع ) (Twitterىي عدـ

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني:

الدخكؿ عمى خصكصية الفرد ،في حيف كجد أف ( )٪28.6مف

ما درجة إسياـ مكقع  Snap Chatفي تعزيز مفيكـ المكاطنة

إجمالي الطالبات يركف أف الثغرات التكنكلكجية التي تتمنى

الرقمية مف كجية نظر طالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد

الطالبات عدـ كجكدىا في مكقع ) (Twitterىي المحادثة

اإلسبلمية بالرياض؟

الخاصة ،كما كجد أف ( )%21.4مف إجمالي الطالبات يركف

لمتعرؼ عمى درجة إسياـ مكقع  Snap Chatفي تعزيز مفيكـ

أف الثغرات التكنكلكجية التي تتمنى الطالبات عدـ كجكدىا في

المكاطنة الرقمية مف كجية نظر طالبات جامعة اإلماـ محمد بف

مكقع ) (Twitterىي االختراؽ ،بينما تساكت نسبة أفراد عينة

سعكد اإلسبلمية بالرياض ،قامت الباحثة بحساب التك اررات

الدراسة البلتي يريف أف الثغرات التكنكلكجية التي تتمنى الطالبات

كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية

عدـ كجكدىا في مكقع ) (Twitterىي الصكر النسائية أك

كالرتب الستجابات مفردات عينة الدراسة عمى المحاكر الفرعية

الغير الئقة كاليزؿ ببعض الناس أك الشيكخ ،مع نسبة أفراد عينة

كىي (االحتراـ ،التعميـ ،الحماية) ،كجاءت النتائج كالتالي:

الدراسة البلتي يريف أف الثغرات التكنكلكجية التي تتمنى الطالبات

أكالن :االحتراـ:

عدـ كجكدىا في مكقع ) (Twitterىي تحديد المكقع ،أما باقي

تضمف ىذا المحكر ثبلثة أبعاد كىي (كصكؿ رقمي ،قانكف

عينة الدارسة فقد تنكعت كاختمفت أراءىـ حكؿ الثغرات

رقمي ،لياقة رقمية) ،جاءت نتائجيا كالتالي:
 -3بعد الكصكؿ الرقمي:

جدول 17

استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة ببعد الوصول الرقمي
رقم

العبارة

العبارة

التك اررات
والنسب

درجة المساهمة

ؾ

دائماً
60

أحياناً

نادراً

أبداً

٪

60

28

4

8

58

30

5

7

30

5

7

8

10
10

1

أستطيع الكصكؿ إلى ىذه المكاقع مف جميع األجيزة

5

يحقؽ لي المكقع سيكلة المشاركة في المناسبات

ؾ

المحمية

٪

58

يحقؽ لي المكقع سيكلة المشاركة في المناسبات

ؾ

49

33

العالمية

٪

49

33

8

يحقؽ لي المكقع سرعة التفاعؿ مع األحداث

ؾ

49

36

9

6

٪

49

36

9

6

6
23

المتكسط الحسابي العاـ

28

4

8

الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

المتوسط
3.40

.899

1

3.39
3.21
3.28
3.32

485

.875
.967
.866
.587

2
4
3
-

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله

 .1جاءت العبارة رقـ ( )1كىي " استطيع الكصكؿ إلى ىذه

يتبيف أف ىناؾ تفاكتان في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة

المكاقع مف جميع األجيزة " بالمرتبة األكلى بيف العبارات

عمى بعد الكصكؿ الرقمي ،حيث تراكحت متكسطات مكافقتيف ما

المتعمقة ببعد الكصكؿ الرقمي بمتكسط حسابي ( 3.40مف ،)4

بيف ( 3.21إلى  )3.40كىي متكسطات تقع في الفئتيف (الثالثة

كانحراؼ معيارم ( )0.899كقد يككف السبب تكافر األجيزة مع

كالرابعة) مف فئات المقياس المتدرج الرباعي كالمتيف تشيراف إلى

الطالبات ،كبذلؾ تتفؽ مع دراسة العنيزم كالمجادم []23

المساىمة بدرجة(أحيانان ،دائمان) ،حيث يتبيف مف النتائج

كالمميح [ ]24في أف مكاقع التكاصؿ االجتماعي تساعد عمى

المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف

تسييؿ التكاصؿ

ىناؾ ثبلثة عبارات مف العبارات المتعمقة ببعد الكصكؿ الرقمي

 .2جاءت العبارة رقـ ( )6كىي " يحقؽ لي المكقع سيكلة

جاءت بدرجة دائمان كتتمثؿ في العبارات رقـ ( ،)23-5-1حيث

المشاركة في المناسبات العالمية " بالمرتبة األخيرة بيف العبارات

تراكحت المتكسطات الحسابية ليذه العبارات ما بيف ( 3.28إلى

المتعمقة ببعد الكصكؿ الرقمي بمتكسط حسابي ( 3.21مف ،)4

 ،)3.40كىذه المتكسطات تقع بالفئة الرابعة مف المقياس

كانحراؼ معيارم ( )0.967كترجع الباحثة السبب قد يككف

المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 3.25إلى  ،)4كىي الفئة

االىتماـ في ىذا المكقع ليس لممشاركة

التي تشير إلى درجة دائمان ،كما يتبيف مف النتائج المكضحة

ب– بمغ المتكسط الحسابي العاـ لبعد الكصكؿ الرقمي (3.32

بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف ىناؾ عبارة

مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الرابعة مف المقياس المتدرج

كاحدة جاءت بدرجة أحيانان كىي العبارة رقـ ( )6كالتي بمغ

الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 3.25إلى  )4كىي الفئة التي

كسطيا الحسابي ( 3.21مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة

تشير إلى المساىمة بدرجة دائمان .أم أف طالبات جامعة اإلماـ

الثالثة مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف (2.50

محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف أف مكقع  Snap Chatدائمان ما

إلى أقؿ مف  ،)3.25كىي الفئة التي تشير إلى درجة أحيانان،

يساىـ في تعزيز مفيكـ بعد الكصكؿ الرقمي.

مما يكضح التفاكت في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى

 -3بعد القانكف الرقمي:

بعد الكصكؿ الرقمي:
جدول 18
استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة ببعد القانون الرقمي
العبارة

رقم

التك اررات

العبارة

درجة المساهمة

والنسب
ؾ

دائماً
25

أحياناً

نادراً

أبداً

٪

25

37

22

16

50

30

11

9

30

11

9

11

20

11

20

3

التعرض لئلساءة مف خبلؿ المكقع
مف السيؿ ّ

25

تعممت مف خبلؿ المكقع عمى االستخداـ الحذر

ؾ

لمتكنكلكجيا

٪

50

جيدا احتفاظ المكقع بمقاطعي الخاصة في قاعدة
اعي ن
بياناتو

ؾ

41

28

٪

41

28

30

المتكسط الحسابي العاـ

37

22

16

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.71

1.018

3.21
2.90
2.94

.967
1.150
.666

الترتيب
3
1
2
-

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله يتبيف أف

( 2.71إلى  )3.21كىي متكسطات تقع في الفئة (الثالثة) مف

ىناؾ تجانسان في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد

فئات المقياس المتدرج الرباعي كالمتيف تشيراف إلى المساىمة

القانكف الرقمي ،حيث تراكحت متكسطات مكافقتيف ما بيف

بدرجة (أحيانان) ،حيث يتبيف مف النتائج المكضحة بالجدكؿ
486

أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف جميع العبارات المتعمقة
ببعد القان ػكف الرقم ػي ج ػاءت بدرج ػة أحيان ػان ،مم ػا يكض ػح التفاكت

يضا كيتنافى مع الفقرة
معيارم ( )1.018كىذا يتفؽ مع تكيتر أ ن
األكلى مف حيث االستخداـ الحذر ،فكيؼ يككف استخداـ حذر

في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد القانكف الرقمي:

اذا لـ تعي الطالبة احتفاظ المكقع بمقاطعيا الخاصة في قاعدة

 .1جاءت العبارة رقـ ( )25كىي " تعممت مف خبلؿ المكقع

بياناتو ،كترجع الباحثة السبب في أف الطالبة لـ تفيـ العبارة

عمى االستخداـ الحذر لمتكنكلكجيا " بالمرتبة األكلى بيف العبارات

جيدان.

المتعمقة ببعد القانكف الرقمي بمتكسط حسابي ( 3.21مف ،)4

ب– بمغ المتكسط الحسابي العاـ لبعد القانكف الرقمي (2.94

كانحراؼ معيارم ( )0.967قد يككف السبب أف مكقع سناب

مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الثالثة مف المقياس المتدرج

شات قد أعمف بأف ىذا المكقع يحتفظ ببيانات العمبلء ،كىي

الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 2.50إلى أقؿ مف  )3.25كىي

تتفؽ ىنا إلى حد ما مع دراسة لمياء المسمماني [ ]5بأنو ال بد

الفئة التي تشير إلى المساىمة بدرجة أحيانان .أم أف طالبات

مف كضع معايير لممكاطنة الرقمية.

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف أف مكقع Snap
 Chatأحيانان ما يساىـ في تعزيز مفيكـ بعد القانكف الرقمي.

التعرض لئلساءة
 .2جاءت العبارة رقـ ( )3كىي " مف السيؿ ّ

جػ -بعد المياقة الرقمية:

مف خبلؿ المكقع " بالمرتبة األخيرة بيف العبارات المتعمقة ببعد
القانكف الرقمي بمتكسط حسابي ( 2.71مف  ،)4كانحراؼ

جدول 19

استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة ببعد المياقة الرقمية
العبارة

رقم

التك اررات

العبارة

درجة المساهمة

والنسب
يرشدني المكقع إلى طريقة التعامؿ المسؤكؿ مع

ؾ

دائماً
38

أحياناً

نادراً

أبداً

التكنكلكجيا

٪

38

38

13

11

13

تعممت ميارات حياتية مف خبلؿ المكقع

ؾ

44

35

13

8

٪

44

35

13

8

17

تعممت سمككيات سميمة مف خبلؿ المكقع

ؾ

26

47

17

10

٪

26

47

17

10

12

المتكسط الحسابي العاـ

38

13

11

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.03

.979

3.15
2.89
3.02

.936
.909
.657

الترتيب
2
1
3
-

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله يتبيف

 .1جاءت العبارة رقـ ( )13كىي" تعممت ميارات حياتية مف

أف ىناؾ تجانسان في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد

خبلؿ المكقع " بالمرتبة األكلى بيف العبارات المتعمقة ببعد المياقة

المياقة الرقمية ،حيث تراكحت متكسطات مكافقتيف ما بيف

الرقمية بمتكسط حسابي(  3.15مف  ،)4كانحراؼ معيارم

( 2.89إلى  )3.15كىي متكسطات تقع في الفئة (الثالثة) مف

( )0.936كىنا يختمؼ سناب شات عف تكيتر حيث جاءت ىذه

فئات المقياس المتدرج الرباعي كالمتيف تشيراف إلى المساىمة

العبارة بالمرتبة الثانية كترل الطالبة اف سناب شات قد تعممت

بدرجة (أحيانان) ،حيث يتبيف مف النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله

منو ميارات حياتية بالمرتبة األكلى كىذا قد يعكد إلى أف سناب

أف مفردات عينة الدراسة يركف أف جميع العبارات المتعمقة ببعد

شات يعتمد عمى مقاطع الفيديك القصيرة كسيكلة فتحيا بخبلؼ

المياقة الرقمية جاءت بدرجة أحيانان ،مما يكضح التفاكت في

تكيتر حيث انو يعتمد عمى التدكيف أكثر مف إدراج المقاطع،

درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد المياقة الرقمية:

كحاليان أصبح ػت مي ػزة إدراج فيدي ػك قصيػر لكني ػا تظػؿ أقػؿ تشكيقنا
487

5

2016

4

مف سناب شات.

الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 2.50إلى أقؿ مف  )3.25كىي

 .2جاءت العبارة رقـ ( )17كىي" تعممت سمككيات سميمة مف

الفئة التي تشير إلى المساىمة بدرجة أحيانان .أم أف طالبات

خبلؿ المكقع " بالمرتبة األخيرة بيف العبارات المتعمقة ببعد المياقة

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف أف مكقع Snap
Chatأحيانان ما يساىـ في تعزيز مفيكـ بعد المياقة الرقمية.

الرقمية بمتكسط حسابي(  2.89مف  ،)4كانحراؼ معيارم
( )0.909قد يككف السبب في نظر الباحثة اف االستخداـ لممكقع

ثانيان :التعميـ:

استحكذت عميو فكرة االستمتاع فقط.

تضمف ىذا المحكر ثبلثة أبعاد كىي (ثقافة رقمية ،تجارة رقمية،

ب – بمغ المتكسط الحسابي العاـ لبعد المياقة الرقمية (3.02

اتصاؿ رقمي) ،جاءت نتائجيا كالتالي:

مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الثالثة مف المقياس المتدرج

 -3بعد الثقافة (محك األمية) الرقمية:

جدول 21

استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة ببعد الثقافة الرقمية
العبارة

رقم

التك اررات

العبارة

درجة المساهمة

والنسب
ساعدني استخداـ المكقع عمى السرعة في التعامؿ مع

ؾ

دائماً
40

أحياناً

نادراً

أبداً

التطبيقات

٪

40

37

13

10

11

أثرت متابعتي لممكقع عمى مستكام التكنكلكجي ايجابان

ؾ

39

40

13

8

٪

39

40

13

8

21

اتعامؿ مع أيقكنات المكقع بسيكلة

ؾ

72

20

4

4

٪

72

20

4

4

9

37

المتكسط الحسابي العاـ

13

10

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.07

.967

3.10
3.60
3.26

.916
.752
.588

الترتيب
3
2
1
-

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله يتبيف

تتراكح ما بيف ( 2.50إلى أقؿ مف  ،)3.25كىي الفئة التي

أف ىناؾ تفاكتان في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد

تشير إلى درجة أحيانان ،مما يكضح التفاكت في درجة مكافقة

الثقافة (محك األمية) الرقمية ،حيث تراكحت متكسطات مكافقتيف

مفردات عينة الدراسة عمى بعد الثقافة (محك األمية) الرقمية:

ما بيف ( 3.07إلى  )3.60كىي متكسطات تقع في الفئتيف

 .1جاءت العبارة رقـ ( )21كىي " اتعامؿ مع أيقكنات المكقع

(الثالثة كالرابعة) مف فئات المقياس المتدرج الرباعي كالتي تشير

بسيكلة " بالمرتبة األكلى بيف العبارات المتعمقة ببعد الثقافة

إلى المساىمة بدرجة(أحيانان ،دائمان) ،حيث يتبيف مف النتائج

(محك األمية) الرقمية ،بمتكسط حسابي(  3.60مف ،)4

المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف

كانحراؼ معيارم ( )0.752كترجع الباحثة السبب مف كجية

ىناؾ عبارة كاحدة جاءت بدرجة دائمان ،كىي العبارة رقـ ()21

نظرىا لسيكلة المكقع كسيكلة تثبيت التطبيؽ عمى جميع

كالتي بمغ كسطيا الحسابي( 3.60مف  ،)4كىذا المتكسط يقع

األجيزة.

بالفئة الرابعة مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف

 .2جاءت العبارة رقـ ( )9كىي " ساعدني استخداـ المكقع عمى

( 3.25إلى  ،)4كىي الفئة التي تشير إلى درجة دائمان ،كما

السرعة في التعامؿ مع التطبيقات " بالمرتبة األخيرة بيف

يتبيف مف النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة

العبارات المتعمقة ببعد الثقافة (محك األمية) الرقمية ،بمتكسط

الدراسة يركف أف ىناؾ عبارتيف جاءتا بدرجة أحيانان كىما رقـ

حسابي ( 3.07مف  ،)4كانحراؼ معيارم ( )0.967كالنسبة

( )9-11كالمتيف بمغ كسطيما الحسابي ( ،)3.07 ،3.10كىذه

عالية ىنا كترجع الباحثة السبب في أنو قد يككف عدـ اكتشاؼ

المتكسطات تقع بالفئة الثالثة مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي

الطالبػ ػة مي ػزات ى ػذا التطبي ػؽ كاكتف ػت بميػزة الستكرم فقط كارساؿ
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جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف أف مكقع

الرد السريع.

 SnapChatدائمان ما يساىـ في تعزيز مفيكـ بعد الثقافة

ب – بمغ المتكسط الحسابي العاـ لبعد الثقافة (محك األمية)
الرقمية ( 3.26مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الرابعة مف

الرقمية.

المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 3.25إلى )4

 -3بعد التجارة الرقمية:

كىي الفئة التي تشير إلى المساىمة بدرجة دائمان .أم أف طالبات
جدول 21

استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة ببعد التجارة الرقمية
رقم

العبارة

التك اررات

العبارة

والنسب

8

يساعدني ىذا المكقع عمى التسكؽ مف كافة المتاجر

24

تعرفت مف خبلؿ المكقع عمى المكاقع اآلمنة لمتسكؽ

درجة المساهمة

دائماً

أحياناً

نادراً

أبداً

ؾ

23

29

15

33

٪

23

29

15

33

ؾ

34

31

12

23

٪

34

31

12

23

المتكسط الحسابي العاـ

الحسابي

االنحراف

المعياري

الترتيب

المتوسط
2.42

1.174

2

2.76
2.59

1.156
1.016

1
-

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله يتبيف

 .1جاءت العبارة رقـ ( )24كىي " تعرفت مف خبلؿ المكقع

أف ىناؾ تفاكتان في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد

عمى المكاقع اآلمنة لمتسكؽ" بالمرتبة األكلى بيف العبارات

التجارة الرقمية ،حيث تضمف ىذا البعد عمى عبارتيف بمغ

المتعمقة ببعد التجارة الرقمية ،بمتكسط حسابي ( 2.67مف ،)4

كسطيما الحسابي ( 2.42إلى  )2.76عمى التكالي ،كىذه

كانحراؼ معيارم ( )1.15كىنا ترجع الباحثة السبب في اف

المتكسطات تقع في الفئتيف (الثانية كالثالثة) مف فئات المقياس

االستخداـ اقتصر فقط عمى االستمتاع مشاركة مقاطع الفيديك

المتدرج الرباعي كالتي تشير إلى المساىمة بدرجة (ناد انر،

فقط ،كتتفؽ إلى حد ما مع دراسة شرؼ كالدمرداش []28

أحيانان) ،حيث يتبيف مف النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله أف

بضركرة اعداد الناشئة لمتربية عمى المكاطنة الرقمية في إطار

مفردات عينة الدراسة يركف أف ىناؾ عبارة كاحدة جاءت بدرجة

عصر الرقمنة.

أحيانان كىي العبارة رقـ ( ،)24كالتي بمغ كسطيا الحسابي

 .2جاءت العبارة رقـ ( )8كىي "يساعدني ىذا المكقع عمى

( 2.76مف  )4كىذا المتكسط يقع بالفئة الثالثة مف المقياس

التسكؽ مف كافة المتاجر "بالمرتبة الثانية بيف العبارات المتعمقة

المتدرج الرباعي كا لتي تتراكح ما بيف ( 2.50إلى أقؿ مف

ببعد التجارة الرقمية ،بمتكسط حسابي ( 2.42مف  ،)4كانحراؼ

 ،)3.25كىي الفئة التي تشير إلى درجة أحيانان ،كما يتبيف مف

معيارم ( )1.17كىذا يعكد لنفس السبب السابؽ في نظر

النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف

الباحثة.

أ ف ىناؾ عبارة جاءت بدرجة ناد انر كىي العبارة رقـ ( ،)8كالتي

ب – بمغ المتكسط الحسابي العاـ لبعد التجارة الرقمية (2.59

بمغ كسطيا الحسابي ( 2.42مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة

مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الثالثة مف المقياس المتدرج

الثانية مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف (1.75

الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 2.50إلى أقؿ مف  )3.25كىي

إلى أقؿ مف  ،)2.50كىي الفئة التي تشير إلى درجة ناد انر ،مما

الفئة التي تشير إلى المساىمة بدرجة أحيانان .أم أف طالبات

يكضح التفاكت في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف أف مكقع Snap

التجارة الرقمية:

 Chatأحيانان ما يساىـ في تعزيز مفيكـ بعد التجارة الرقمية.
489

4

5

2016

جػ  -بعد االتصاؿ الرقمي:
جدول 22

استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة ببعد االتصال الرقمي
رقم

العبارة

العبارة

التك اررات

اتبادؿ المعمكمات مع اآلخريف بكؿ سيكلة مف خبلؿ

ؾ

دائماً
54

أحياناً

نادراً

أبداً

المكقع

٪

54

33

10

3

15

استخدـ المكقع لمتابعة دركس عممية

ؾ

21

30

10

39

٪

21

30

10

39

19

ميزة البحث  Searchتسيؿ لي االتصاؿ بمف اريد

ؾ

38

37

11

14

٪

38

37

11

14

20

شاركت مف خبلؿ المكقع في مؤتمرات جامعية

ؾ

14

27

14

45

٪

14

27

14

45

28

حقؽ لي المكقع مشاركة افكارم كانجازاتي لمجميع

ؾ

41

39

13

7

٪

41

39

13

7

7

والنسب

درجة المساهمة

33

10

3

المتكسط الحسابي العاـ

الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

المتوسط
3.38

.789

1

2.33
2.99
2.10
3.14
2.79

1.198
1.030
1.133
.899
.555

4
3
5
2
-

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله يتبيف

جاءتا بدرجة ناد انر كىما رقـ ( ،)20 ،15كالمتيف بمغ كسطيما

أف ىناؾ تفاكتان في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد

الحسابي ( ،)2.10 ،2.33كىذه المتكسطات تقع بالفئة الثانية

االتصاؿ الرقمي ،حيث تراكحت متكسطات مكافقتيف ما بيف

مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 1.75إلى

( 2.10إلى  )3.55كىي متكسطات تقع في الفئة (الثانية

أقؿ مف  ،)2.50كىي الفئة التي تشير إلى درجة ناد انر ،مما

كالثالثة كالرابعة) مف فئات المقياس المتدرج الرباعي كالتي تشير

يكضح التفاكت في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد

إلى المساىمة بدرجة (ناد انر ،أحيانان ،دائمان) ،حيث يتبيف مف

االتصاؿ الرقمي:

النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف

 .1جاءت العبارة رقـ ( )7كىي " اتبادؿ المعمكمات مع اآلخريف

أف ىناؾ عبارة كاحدة مف العبارات المتعمقة ببعد االتصاؿ

بكؿ سيكلة مف خبلؿ المكقع" بالمرتبة األكلى بيف العبارات

الرقمي جاءت بدرجة دائمان كىي العبارة رقـ ( ،)7كالتي بمغ

المتعمقة ببعد االتصاؿ الرقمي بمتكسط حسابي (  3.38مف ،)4

كسطيا الحسابي ( 3.38مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة

كانحراؼ معيارم ( )0.789قد يككف ذلؾ بسبب سيكلة استخداـ

الرابعة مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف (3.25

المكقع ،كبذلؾ تتفؽ مع دراسة المميح [ ]24في اف استخدامات

إلى  ،)4كىي الفئة التي تشير إلى درجة دائمان ،كما يتبيف مف

كسائؿ التكاصؿ تبادؿ األفكار مع اآلخريف.

النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف

 ..2جاءت العبارة رقـ ( )20كىي" شاركت مف خبلؿ المكقع في

أف ىناؾ عبارتيف جاءتا بدرجة أحيانان كىما رقـ (،)19 ،28

مؤتمرات جامعية " بالمرتبة األخيرة بيف العبارات المتعمقة ببعد

كالمتيف بمغ كسطيما الحسابي ( ،)2.99 ،3.19كىذه

االتصاؿ الرقمي بمتكسط حسابي ( 2.10مف  ،)4كانحراؼ

المتكسطات تقع بالفئة الثالثة مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي

معيارم ( )1.13كىذا قد يككف تقصير مف الجامعات في

تتراكح ما بيف ( 2.50إلى أقؿ مف  ،)3.25كىي الفئة التي

التكعية بإمكانية استخداـ المكقع.

تشير إلى درجة أحيانان ،بينما يتبيف مف النتائج المكضحة

ب– بمغ المتكسط الحسابي العاـ لبعد االتصاؿ الرقمي (2.79

بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف ىناؾ عبارتيف

مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الثالثة مف المقياس المتدرج
490

الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 2.50إلى أقؿ مف  )3.25كىي

تضمف ىذا المحكر ثبلثة أبعاد كىي (حقكؽ كمسؤكليات رقمية،

الفئة التي تشير إلى المساىمة بدرجة أحيانان .أم أف طالبات

سبلمة كأمف رقمي ،صحة كرفاىية رقمية) ،جاءت نتائجيا

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف أف مكقع Snap

كالتالي:

Chatأحيانان ما يساىـ في تعزيز مفيكـ بعد االتصاؿ الرقمي.

 -3بعد الحقكؽ كالمسؤكليات الرقمية:

ثالثان :الحماية:
جدول 23

استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة ببعد الحقوق والمسؤوليات الرقمية
رقم

العبارة

العبارة

التك اررات

تتيح لي ميزات المكقع االحتفاظ بخصكصيتي بإبراز

ؾ

دائماً
45

أحياناً

نادراً

أبداً

ىكيتي أك اخفاءىا

٪

45

32

9

14

18

اتمتع بكامؿ حريتي في التعبير كابداء الرأم

ؾ

48

31

15

6

٪

48

31

15

6

22

اممؾ الحرية في قبكؿ طمبات اإلضافة أك رفضيا

ؾ

74

16

3

7

٪

74

16

3

7

27

اعتبر مدة المشاركة بػ  140حرؼ ك 60ثانية تقييد

ؾ

31

34

13

22

لمحرية

٪

31

34

13

22

4

والنسب

درجة المساهمة

32

9

الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

المتوسط
3.08

1.051

3

14

المتكسط الحسابي العاـ

3.21
3.57
2.74
3.15

.913
.856
1.125
.620

2
1
4
-

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله يتبيف

أقؿ مف  ،)3.25كىي الفئة التي تشير إلى درجة أحيانان ،مما

أف ىناؾ تفاكتان في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد

يكضح التفاكت في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد

الحقكؽ كالمسؤكليات الرقمية ،حيث تراكحت متكسطات مكافقتيف

الحقكؽ كالمسؤكليات الرقمية:

ما بيف ( 2.74إلى  )3.57كىي متكسطات تقع في الفئتيف

 .1جاءت العبارة رقـ ( )22كىي" اممؾ الحرية في قبكؿ طمبات

(الثالثة كالرابعة) مف فئات المقياس المتدرج الرباعي كالمتيف

اإلضافة أك رفضيا " بالمرتبة األكلى بيف العبارات المتعمقة ببعد

تشيراف إلى المساىمة بدرجة (أحيانان ،دائمان) ،حيث يتبيف مف

الحقكؽ كالمسؤكليات الرقمية بمتكسط حسابي ( 3.57مف ،)4

النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف

كانحراؼ معيارم ( )0.856كىذه مف ميزات مكقع سناب شات.

أف ىناؾ عبارة كاحدة مف العبارات المتعمقة ببعد الحقكؽ

 .2جاءت العبارة رقـ ( )27كىي" اعتبر مدة المشاركة بػ 140

كالمسؤكليات الرقمية جاءت بدرجة دائمان كىي رقـ ( ،)22كالتي

حرؼ ك 60ثانية تقييد لمحرية " بالمرتبة األخيرة بيف العبارات

بمغ كسطيا الحسابي ( ،)3.57كىذا المتكسط يقع بالفئة الرابعة

المتعمقة ببعد الحقكؽ كالمسؤكليات الرقمية بمتكسط حسابي

مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 3.25إلى

( 2.74مف  ،)4كانحراؼ معيارم ( )1.12كذلؾ مف ميزة

 ،)4كىي الفئة التي تشير إلى درجة دائمان ،كما يتبيف مف النتائج

المكقع ألنو يعتمد عمى مقاطع فيديك.

المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف

ب– بمغ المتكسط الحسابي العاـ لبعد الحقكؽ كالمسؤكليات

ىناؾ ثبلث عبارات جاءت بدرجة أحيانان كتتمثؿ في العبارات رقـ

الرقمية ( 3.15مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الثالثة مف

( )27-4-18حيث تراكحت المتكسطات الحسابية ليذه العبارات

المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 2.50إلى أقؿ

ما بيف ( 2.74إلى )3.21كىذه المتكسطات تقع بالفئة الثالثة

مف  )3.25كىي الفئة التي تشير إلى المساىمة بدرجة أحيانان.

مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 2.50إلى

أم أف طالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف
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 -3بعد السبلمة كاألمف الرقمي:

الحقكؽ كالمسؤكليات الرقمية.
جدول 24
استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة ببعد السالمة واألمن الرقمي
العبارة

رقم

التك اررات

العبارة

درجة المساهمة

والنسب
يحقؽ لي المكقع األماف مف عدـ مشاركة بياناتي

ؾ

دائماً
34

أحياناً

نادراً

أبداً

الخاصة لمغير

٪

34

41

13

12

16

تعرضت لمسرقة مف خبلؿ المكقع

ؾ

9

23

8

60

٪

9

23

8

60

29

تعرض بريدم اإللكتركني لبلختراؽ مف خبلؿ المكقع

ؾ

12

20

6

62

٪

12

20

6

62

10

41

13

12

المتكسط الحسابي العاـ

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.97

.979

1.81
1.82
2.20

1.080
1.132
.748

الترتيب
1
3
2
-

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله

العبارات المتعمقة ببعد السبلمة كاألمف الرقمي بمتكسط حسابي

يتبيف أف ىناؾ تفاكتان في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة

( 2.97مف  ،)4كانحراؼ معيارم ( )0.979ترل الباحثة نسبة

عمى بعد السبلمة كاألمف الرقمي ،حيث تراكحت متكسطات

العبارة بأف السبب ىك فيـ الطالبات لمخاطر التكنكلكجيا

مكافقتيف ما بيف ( 1.81إلى  )3.01كىي متكسطات تقع في

كالثغ ارت التي قد تضر المستخدـ مف خبلليا كىذا يكضح لنا

الفئتيف (الثانية كالثالثة) مف فئات المقياس المتدرج الرباعي

انغراس مفيكـ المكاطنة لدييف.

كالمتيف تشيراف إلى درجة (ناد انر ،أحيانان) ،حيث يتبيف مف النتائج

 .2جاءت العبارة رقـ ( )16كىي " تعرضت لمسرقة مف خبلؿ

المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف

المكقع " بالمرتبة األخيرة بيف العبارات المتعمقة ببعد السبلمة

ىناؾ عبارة كاحدة مف العبارات المتعمقة ببعد السبلمة كاألمف

كاألمف الرقمي بمتكسط حسابي ( 1.81مف  ،)4كانحراؼ

الرقمي جاءت بدرجة أحيانان كىي العبارة رقـ ( )10كالتي بمغ

معيارم ( )1.080كىذه العبارة تدؿ عمى اف المكقع يتمتع بنسبة

كسطيا الحسابي ( 2.97مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة

أماف مقبكلة.

الثالثة مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف (2.50

ب– بمغ المتكسط الحسابي العاـ لبعد السبلمة كاألمف الرقمي

إلى أقؿ مف  ،)3.25بينما يتبيف مف النتائج المكضحة بالجدكؿ

( 2.20مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الثانية مف المقياس

أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف ىناؾ عبارتيف جاءتا

المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 1.75إلى أقؿ مف

بدرجة ناد انر كىما رقـ ( ،)16 ،29كالمتيف بمغ كسطيما الحسابي

 )2.50كىي الفئة التي تشير إلى المساىمة بدرجة ناد انر .أم أف

( ،)1.81 ،1.82كىذه المتكسطات تقع بالفئة الثانية مف

طالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف أف مكقع
 Snap Chatناد انر ما يساىـ في تعزيز مفيكـ بعد السبلمة

المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 1.75إلى أقؿ

كاألمف الرقمي.

مف  )2.50كىي الفئة التي تشير إلى درجة ناد انر ،مما يكضح
التفاكت في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد السبلمة
كاألمف الرقمي:
 .1جاءت العبارة رقـ ( )10كىي "يحقؽ لي المكقع األماف مف
عدـ مشاركة بياناتي الخاصة لمغير " بالمرتبة األكلى بيف
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جػ -بعد الصحة كالرفاىية الرقمية:
جدول 25

استجابات مفردات عينة الدراسة عمى العبارات المتعمقة ببعد الصحة والرفاهية الرقمية
العبارة

رقم

التك اررات

العبارة

درجة المساهمة

والنسب
ؾ

دائماً
43

أحياناً

نادراً

أبداً

٪

43

42

7

8

32

33

18

17

33

18

17

13

37

13

37

2

تحقؽ لي ميزة  Selfyاالستمتاع

14

تتيح لي إمكانيات المكقع انشاء مجمكعات لمشاركة

ؾ

االىتمامات

٪

32

مشاركتي بالمكقع تصيبني باإلجياد النفسي

ؾ

19

31

٪

19

31

26

42

7

المتكسط الحسابي العاـ

8

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.20

.888

2.80
2.32
2.77

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله يتبيف

1.073
1.162
.621

الترتيب
1
2
3
-

 .1جاءت العبارة رقـ ( )2كىي " تحقؽ لي ميزة Selfy

أف ىناؾ تفاكتان في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة عمى بعد

االستمتاع " بالمرتبة األكلى بيف العبارات المتعمقة ببعد الصحة

الصحة كالرفاىية الرقمية ،حيث تراكحت متكسطات مكافقتيف ما

كالرفاىية الرقمية بمتكسط حسابي ( 3.20مف  ،)4كانحراؼ

بيف ( 2.32إلى  )3.20كىي متكسطات تقع في الفئة (الثانية

معيارم ( )0.888كىي قد تككف مف ميزات السناب شات كىك

كالثالثة) مف فئات المقياس المتدرج الرباعي كالتي تشير إلى

يتفكؽ عمى تكيتر في ىذه الميزة ،كىي تتفؽ مع دراسة العنيزم

درجة (ناد انر ،أحيانان) ،حيث يتبيف مف النتائج المكضحة بالجدكؿ

كالمجادم [ ]23بأف الطالبات لدييـ إمكانات فنية في التفاعؿ

أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف أف ىناؾ عبارتيف مف

مع ىذه البرامج.

العبارات المتعمقة ببعد الصحة كالرفاىية الرقمية جاءت بدرجة

 .2جاءت العبارة رقـ ( )26كىي " مشاركتي بالمكقع تصيبني

أحيانان كىما رقـ ( )14 ،2حيث بمغت المتكسطات الحسابية

باإلجياد النفسي " بالمرتبة األخيرة بيف العبارات المتعمقة ببعد

لياتيف العبارتيف ( )3.20 ،2.80عمى التكالي ،كىذه

الصحة كالرفاىية الرقمية بمتكسط حسابي ( 2.32مف ،)4

المتكسطات تقع بالفئة الثالثة مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي

كانحراؼ معيارم ( )1.16كىذه ميزة لممكقع في نظر الباحثة.

تتراكح ما بيف ( 2.50إلى أقؿ مف  ،)3.25بينما يتبيف مف

ب– بمغ المتكسط الحسابي العاـ لبعد الصحة كالرفاىية الرقمية

النتائج المكضحة بالجدكؿ أعبله أف مفردات عينة الدراسة يركف

( 2.77مف  ،)4كىذا المتكسط يقع بالفئة الثالثة مف المقياس

أف ىناؾ عبارة كاحدة جاءت بدرجة ناد انر كىي العبارة رقـ (،)26

المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف ( 2.50إلى أقؿ مف

كالتي بمغ كسطيا الحسابي ( 2.32مف  ،)4كىذا المتكسط يقع

 )3.25كىي الفئة التي تشير إلى المساىمة بدرجة أحيانان .أم

بالفئة الثانية مف المقياس المتدرج الرباعي كالتي تتراكح ما بيف

أف طالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف أف

( 1.75إلى أقؿ مف  )2.50كىي الفئة التي تشير إلى درجة

مكقع  Snap Chatأحيانان ما يساىـ في تعزيز مفيكـ بعد

ناد انر ،مما يكضح التفاكت في درجة مكافقة مفردات عينة الدراسة

الصحة كالرفاىية الرقمية.

عمى بعد الصحة كالرفاىية الرقمية:
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جدول 26

يوضح المحاور المتعمقة بدرجة إسهام موقع  Snap Chatفي تعزيز مفهوم المواطنة الرقمية من وجهة نظر طالبات جامعة اإلمام محمد بن
سعود اإلسالمية بالرياض
المحاور

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

درجة المساهمة

الترتيب

محكر االحتراـ

3.09

.466

محكر التعميـ

2.88

.556

أحيانان

1

محكر الحماية

2.71

.463

أحيانان

أحيان نا

2
3

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ رقـ (-4

جاء محكر الحماية في المرتبة األخيرة بمتكسط حسابي (2.71

 )23يتبيف أف محكر االحتراـ جاء في المرتبة األكلى بمتكسط

مف  ،)4كىذا يدؿ عمى أف طالبات جامعة اإلماـ محمد بف

حسابي ( 3.09مف  ،)4كىذا يدؿ عمى أف طالبات جامعة

سعكد اإلسبلمية يركف أف مكقع  Snap Chatأحيانان ما يساىـ

اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف أف مكقع Snap Chat

في تعزيز مفيكـ محكر الحماية.

أحيانان ما يساىـ في تعزيز مفيكـ محكر االحتراـ ،يميو محكر

النتائج المتعمقة باألسئمة المفتكحة:

التعميـ بمتكسط حسابي ( 2.88مف  ،)4كىذا يعني أف طالبات

 -3ما الميارات التكنكلكجية التي أضافيا مكقع SnapChat

جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية يركف أف مكؽع Snap

لطالبات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية.

Chatأحيانان ما يساىـ في تعزيز مفيكـ محكر التعميـ ،بينما
جدول 27
المهارات التكنولوجية التي أضافها موقع ( )Snap Chatلطالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
التكرار

النسبة

المهارات التكنولوجية التي أضافها موقع ()snap chat
المشاىدة حكؿ العمؿ لما يحصؿ مف فعاليات

4

616.

مشاركة اآلخريف نشاطاتيـ

6

125.

تصكير األحداث في كقتيا

3

412.

اضاؼ إلي المعرفة كمعرفة كثير مف المعمكمات

1

4.2

إضافة الرمكز

1

4.2

تنمية ميارات االستماع

1

4.2

عدـ تشتت االنتباه

1

4.2

متابعة المشاىير

1

4.2

سرعة الرد

1

4.2

التصكير

1

4.2

تناقؿ األحداث

1

4.2

التعرؼ عمى الثقافات المختمفة

1

4.2

معرفة معمكمات جديدة

2

28.

المجمكع

24

٪100

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ رقـ (-4

التكنكلكجية التي أضافيا ليـ مكقع  Snap Chatىي المشاىدة

 )24يتبيف أف ( )%25.1مف إجمالي الطالبات في عينة

حكؿ العمؿ لما يحصؿ مف فعاليات ،كما كجد أف ()%12.4

الدراسة يركف أف الميارات التكنكلكجية التي أضافيا ليـ مكقع

مف إجمالي الطالبات يركف أف الميارات التكنكلكجية التي

 Snap Chatىي مشاركة اآلخريف نشاطاتيـ ،في حيف كجد

أضافيا ليـ مكقع  Snap Chatىي تصكير األحداث في كقتيا،

أف ( )٪16.6مف إجمالي الطالبات يركف أف الميارات

بينما كجد أف ( )%8.2مف إجمالي الطالبات يركف أف الميارات
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التكنكلكجية التي أضافيا ليـ مكقع  Snap Chatىي معرفة

االجتماعي الفيسبكؾ كالتكيتر ألنيا مصدر مف مصادر الثقافة

معمكمات جديدة ،أما باقي عينة الدارسة فقد تنكعت كاختمفت

المتنكعة ،كما تسيؿ ليـ تكاصميـ مع أساتذتيـ في الكمية،

أراءىـ حكؿ الميارات التكنمكجية التي أضافيا ليـ مكقع Snap

كلدييـ أيضا إمكانات فنية في التفاعؿ مع ىذه البرامج كعرض

 ،Chatكالجدكؿ السابؽ يكضح ذلؾ .كتتفؽ ىذه النتيجة إلى حد

قدراتيـ الفنية معبريف فييا عف آرائيـ ،تيتـ طالبات كمية التربية

ما مع نتائج دراسة العنيزم كالمجادم [ ]23كالتي تناكلت (كاقع

األساسية في التخصصات العممية بمكاكبة التطكرات التقنية

استخداـ مكاقع التكاصؿ االجتماعي الفيسبكؾ كالتكيبر لطالبات

كاستخداـ تطبيقاتيا في التعميـ كالتعمـ لتعزيز تحصيميـ

كمية التربية األساسية بدكلة الككيت نحك مادة الرياضيات) حيث

الدراسي).

تكصمت الدارسة لعدة نتائج كاف أبرزىا (تيتـ طالبات التربية

 -2ما الميزات التكنكلكجية التي كجدتيا الطالبات في مكقع
 Snap Chatمف خبلؿ التعامؿ معو.

األساسية في التخصصات العممية بكجو خاص ببرامج التكاصؿ
جدول 28

الميزات التكنولوجية التي وجدتها الطالبات في موقع  Snap Chatمن خالل التعامل معه
التكرار

النسبة

ما الميزات التكنولوج ية التي وجدتها الطالبات في موقع ( ،)snap chatمن خالل التعامل معه
سيكلة كسرعة الكصكؿ لؤلشخاص

5

31.3

مشاركة اآلخريف نشاطاتيـ

1

6.2

التكاصؿ مع األصدقاء

1

6.2

التكاصؿ مع األصدقاء بسيكلة

2

12.7

التعرؼ عمى ثقافة الشعكب

4

25

مؿء كقت الفراغ

1

6.2

الصكر

1

6.2

الثقة

1

6.2

المجمكع

16

٪100

مف خبلؿ استعراض النتائج المكضحة بالجدكؿ رقـ (-4

نشاطاتيـ ،التكاصؿ مع األصدقاء ،مؿء كقت الفراغ ،الصكر،

 )25يتبيف أف ( )%31.3مف إجمالي الطالبات في عينة

الثقة) ،كذلؾ بنسبة ( )%6.2مف إجمالي الطالبات في العينة

الدراسة يركف أف الميزات التكنكلكجية التي كجدكىا الطالبات في

لكبلن منيـ .كتتفؽ ىذه النتيجة إلى حد ما مع نتائج دراسة المميح

مكقع  snap chatمف خبلؿ التعامؿ معو ىي سيكلة كسرعة

[ ]24كالتي كانت بعنكاف (مدل استخداـ كسائؿ التكاصؿ

الكصكؿ لؤلشخاص ،في حيف كجد أف ( )٪25مف إجمالي

االجتماعي في مجاؿ الحركات االجتماعية) ،حيث بينت نتائج

الطالبات يركف أف الميزات التكنكلكجية التي كجدكىا الطالبات

الدراسة أف أبرز استخدامات مفردات الدراسة لشبكات التكاصؿ

في مكقع  snap chatمف خبلؿ التعامؿ معو ىي التعرؼ عمى

ىي كالتالي (التكاصؿ مع اآلخريف ،االطبلع بشكؿ مكسع عمى

ثقافة الشعكب ،كما كجد أف ( )%12.7مف إجمالي الطالبات

العالـ كأخباره ،متابعة أخبار مف تيتـ بيـ ،تبادؿ األفكار مع

يركف أف الميزات التكنكلكجية التي كجدكىا الطالبات في مكقع

اآلخريف ،المشاركة في القضايا االجتماعية ،تجمع أصحاب
االىتمامات المشتركة ،تساعد عمى حشد التأييد حكؿ قضية

 Snap Chatمف خبلؿ التعامؿ معو ىي التكاصؿ مع
األصدقاء بسيكلة ،كأخي انر تساكت نسبة أفراد عينة الدراسة البلتي

معينة).

يريف أف الميزات التكنكلكجية التي كجدكىا الطالبات في مكقع

 -3ما الثغرات التكنكلكجية التي تتمنى الطالبات عدـ كجكدىا
في مكقع )(Snap Chat

 Snap Chatمف خبلؿ التعامؿ معو ىي (مشاركة اآلخريف
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جدول 29

الثغرات التكنولوجية التي تتمنى الطالبات عدم وجودها في موقع Snap Chat
التكرار

النسبة

ما الثغرات التكنولوجية التي تتمنى الطالبات عدم وجودها في موقع (.)snap chat
مشاركة اآلخريف نشاطاتيـ

1

3.1

فقداف الخصكصية

17

53.1

سيكلة االختراؽ

2

6.3

نشر الصكر كالمقاطع

6

18.8

دقة الكضكح أكثر كزيادة الكتابة أكثر

3

9.4

تحديد المكقع

1

3.1

كجك برامج لحفظ الصكر كالفيديك

1

3.1

استخداـ األطفاؿ ليا

1

3.1

المجمكع

32

٪100

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )29أف (  )%53.1مف إجمالي

] [5المسمماني ،لمياء ،كالدسكقي ،إبراىيـ ( )2014التعميـ

الطالبات في عينة الدراسة يركف أف الثغرات التكنكلكجية التي

كالمكاطنة الرقمية  :رؤية مقترحة ،شعبة بحكث المعمكمات

تتمنى الطالبات عدـ كجكدىا في مكقع  Snap Chatىي فقداف

التربكية ،المركز القكمي لمبحكث التربكية كالنفسية ،عالـ

الخصكصية ،في حيف كجد أف ( )٪18.8مف إجمالي الطالبات

التربية :ع ،47 .ج ،2 .س.15 .

يركف أف الثغرات التكنكلكجية التي تتمنى الطالبات عدـ كجكدىا

] [6زقاكة ،أحمد2015( .ـ) .دكر المدرسة في تنمية قيـ

في مكقع  Snap Chatىي نشر الصكر كالمقاطع ،كما كجد أف

المكاطنة مف كجية نظر أساتذة التعميـ المتكسط ،مجمة

( )%9.4مف إجمالي الطالبات يركف أف الثغرات التكنكلكجية

أراباؾ (.62-51 ،)17

التي تتمنى الطالبات كجكدىا في مكقع  Snap Chatىي دقة

] [7نصر ،حسني محمد2013( .ـ) .كسائؿ اإلعبلـ الجديدة:

الكضكح أكثر كزيادة الكتابة أكثر ،بينما كجد أف ( )%6.3مف
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DEGREE OF SOCIAL MEDIA
CONTRIBUTION REGARDING TO
STRENGTH OF DIGITAL CITIZENSHIP
MEANING FROM THE VIEWPOINT OF
FEMALE STUDENTS AT IMAM
MOHAMMED BIN SAUD ISLAMIC
UNIVERSITY
WAFA' A. AL-HARBI
Imam Mohammed bin Saud Islamic University
ABSTRACT _ The study aims to know the degree of social media contribution regarding to
strength of digital citizenship meaning from the viewpoint of female students at Imam Mohammed
bin Saud Islamic University in Riyadh. In order to achieve the aim of the study, The researcher
used the survey descriptive method to answer study questions. The tool of this study was a
questionnaire, and the society of the study was the girl students of Imam Mohammed bin Saud
Islamic University in Riyadh understand. This study applied on 100 student and its top results
were: The Snap Chat site contribute to strength of digital citizenship meaning as the girl students
of Imam Mohammed bin Saud Islamic University in Riyadh understand. The Twitter site contribute
to strength of digital citizenship meaning as the girl students of Imam Mohammed bin Saud
Islamic University in Riyadh understand. The Snap cat and Twitter sites have added technology
skills to students such as publishing quickly, Expression, Freedom to express an opinion, and
communicate quickly with all over the world. The Snap Chat and Twitter have not digital security
feature in terms of positioning, ease of penetration and save the private clips. Based on the study
recommends Using Snap Chat and Twitter to strength of digital citizenship meaning for the girl
students. And Benefit from using the mentioned websites to increase the technology lecture within
university society.
Key Word: social media contribution, digital citizenship.
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