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جاهات طلبة الصف احلادي عشر مبدارس التعليم  
ّ
ات

ما بعد األساسي بسلطنة عمان حنو املواطنة 
 الرقمية وعالقتها بكفاءتهم الذاتية

 ** يمامة بنت راشد املعمري             * سيف بن ناصر املعمري  

 

  

جاهات طلبة الصف الحادي عشر بمدار _  امللخص اتّ ف على  التعرُّ الدراسة  التعليم ما بعد األساس ي في سلطنة عمان نحو املواطنة هدفت هذه  س 

نالرقمية وعالق جاهات املواطنة الرقمية تضمَّ  تّم بناء مقياس التّ
ُ

ت الدراسة املنهج الوصفي، حيث
ّ
ثالثة    تها بكفاءتهم الذاتية في استخدام اإلنترنت، وتبن

ي استخدام  لوصول الرقمي ومحو األمية الرقمية، ومقياس ملستوى الكفاءة الذاتية فمحاور هي: األخالقيات الرقمّية، املشاركة والحقوق الرقمية، وا

مين من ذوي الخبرة، وتمَّ   32اإلنترنت تكّون من
ّ

 حساب معامل ثبات عبارة، وللتحّقق من صدق املقياسين قام الباحثان بعرضهما على مجموعة من املحك

 بلغ في مقياس االتجاهات نحو املواطنة الرقمية )االتساق الداخلي لألداتين باستخدام معادلة ألفا  
ُ

بينما بلغ ثبات مقياس مستوى    ,(،918كرونباخ، حيث

 وطالبة من محافظة مسقط. ( طا785,(. وقد تمَّ تطبيق املقياسين على عّينٍة تكّونت من )930الكفاءة الذاتية في استخدام اإلنترنت )
ً
وتوّصلت الدراسة    لبا

 بلغ املتوسط الحسابي  ه نحو املواطنة الرقمّية العام لدى طلبالى أنَّ مستوى االتجا
ُ

، حيث
ً
ة الصف الحادي عشر بالتعليم ما بعد األساس ي كان إيجابيا

(، كما كشفت النتائج وجود  3,71ستخدام االنترنت بمستوى مرتفع بلغ )(، بينما جاء املتوسط الحسابي العام ملستوى الكفاءة الذاتية في ا3,62العام )

الرقمية وكفاءتهم الذاتية في استخدام االنترنت، وظهرت هناك فروٌق ملتغير قة ارتباطية كبيرة بين اتجاهات طلبة الصف الحادي عشر نحو املواطنة  عال

 يكن له أي تأثير على مستوى الكفاءة الذاتية. النوع على مستوى االتجاهات نحو املواطنة الرقمية في حين لم

 . نة الرقمية، اتجاهات الطلبة، التعليم العمانيواط: املالكلمات املفتاحية
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جاهات
ّ
 بسلطنة األساس ي بعد  ما التعليم  بمدارس عشر  الحادي الصف طلبة ات

ة اتيالذ  بكفاءتهم وعالقتها الرقمية املواطنة نحو   عمان
 . املقّدمة 1

يشهد عاملنا املعاصر ثورة هائلة في التطور التكنولوجي واملعلومات الرقمية،      

فقد أّدى دخول التكنولوجيا واستخداماتها في كافة مجاالت الحياة إلى تسمية 

يتمّيز   حيث  الرقمي،  بالعصر  اليوم  العالم  يعيشها  التي  الزمنية  املرحلة 

رعة ممكنة، فالتقنية  علومات ونشرها بأقص ى سبالسرعة في الحصول على امل

حياتنا  ووظائف  مهام  تيسير  من  تقّدمه  ملا  حياتنا؛  في   
ً
مهّما  

ً
جزءا أصبحت 

اليومية وتسهيلها، وهي بال شّك تحمل معها الكثير من اإليجابيات والسلبيات 

 للفرد واملجتمع.  

حّيز    ويشغل   ،
ً
تداوال املوضوعات  أكثر  من  الرقمي  العصر  من وبات   

ً
مهما  

ً
ا

 الرتباطه بالعديد اهتمامات الدوائر البحثية، والسياسّية واالجتما
ً
عية، نظرا

من املوضوعات املهّمة مثل الديمقراطية الرقمية، وحقوق اإلنسان، واملجتمع 

  1املدني وغيرها من القضايا املدنية والحياتية ]
ً
[، وبالتالي باتت الحاجة ُمِلّحة

 واطنة الرقمية.  للوعي بمفهوم جديد هو امل

فها        عرَّ فقد  الرقمية،  للمواطنة  التعريفات  من   
ً
مجموعة الباحثون  قّدم 

[ ونقد 1ديلنجر  ومسؤولية  بأمان  التكنولوجيا  استخدام  على  القدرة  ها  بأنَّ  ]

القايد ويعّرِفها  املجتمع،  في  فّعال  والضوابط 2]  وإسهام  القواعد  بأّنها   ]

واألفكار   واألعراف  والقويم واملعايير  األمثل  االستخدام  في  ّتبعة 
ُ
امل واملبادئ 

[ املواطنة الرقمية بأّنها معايير االستخدام املالئم 3ا، ويعّرف ريبل ]للتكنولوجي

املكونات  هذه  مختلفة،  عناصر  تسعة  ل 
ّ
يمث وهو  املسؤولة  للتكنولوجيا 

للمو   التسعة 
ً
وتوجيها عمل  إطار  القادمة  لألجيال  ر 

ّ
توف قد  الرقمية  اطنة 

]ج املالح  ويعّرف   ،
ً
مزيج4ديدا هي   " بقوله  الرقمية  املواطنة  املهارات   [  من 

التكنولوجيا  تسخير  في   
ً
ناجحا الشخص  تجعل  التي  واالجتماعية  الفنية 

لالستفادة  املعلومات؛  عصر  في  بأمان  واستخدامها  التواصل،  ومهارات 

 وثقافيّ القص
ً
 واجتماعّيا

ً
، واقتصادّيا

ً
، وعلمّيا

ً
 لتعظيم وى منها مهنّيا

ً
، وروحّيا

ً
ا

في مختلف جوانب الحياة ضمن  فرص نجاحه ونجاح مجتمعه ودولته وأمته،

محددات القوانين والتشريعات املحلية، والعاملية دون أن يخرج عنها أو يعمل 

 بمنأى عنها. 

ا سبق مدى           حظ ِممَّ
ا

الترابط بين مفهومي املواطنة واملواطنة الرقمّية؛ وُيال

سلوك الرقمّية تعتمد في أساسها على إعداد أجيال تلتزم بقواعد ال  فاملواطنة

املناسب في استخدام التكنولوجيا، وهي عبارة عن حقوق تقّدمها الحكومات 

معها  التعامل  املواطنين  على  املقابل  وفي  التكنولوجيا  حيث  من  ملواطنيها 

 [.5ريقة مسؤولة ]بط

أّن        أعاله  املذكورة  التعريفات  دت 
ّ
انتشار وأك مع  اتخذت  املواطنة   

معايير  التكنول تشير  حيث  الرقمي،  العصر  مع  يّتفق   
ً
جديدا  

ً
شكال وجيا 

التعليمالجمع لتكنولوجيا  الدولية   International Society forية 

Technology in Education (ISTE)  إلى ذلك   (2000)ل عام  التي ظهرت في أوائ

 [. 6ظهور املواطنة الرقمية ]التأثير في الحياة اإلنسانية من خالل 

قة باألخالقيات 
ّ
فتها أكثر بقولها إنَّ املجتمع بحاجة إلى فهم القضايا املتعل وعرَّ

قة باستخدام التكنولوجيا، قامت  
ّ
" بتحديث ISTEوالقوانين اإلنسانية املتعل

 . [7]الرقمية "اسم مجال التحقيق هذا إلى" املواطنة معاييرها، وتمَّ تغيير 

م الرقمية كوسيلة  ISTEنظمة )حّددت  املواطنة  ل 
ّ
تشك عاّمة  ( تسعة محاور 

ل هذه املحاور 
َّ
لفهم املواطنة الرقمية وقضايا استخدام التكنولوجيا، وتتمث

األّمي  ومحو  الرقمية،  واالتصاالت  الرقمية،  والتجارة  الرقمّي،  الوصول  ة  في 

وامل والحقوق  الرقمي،  والقانون  الرقمية،  واألخالق  سؤوليات الرقمّية، 

 [.  6ة ]الرقمية، والصحة والعافية الرقمية، والسالمة الرقمي

د ريبل ]        
ّ
ل العمود الفقري للمواطنة   [3ويؤك

ّ
نات التسعة تشك أّن هذه املكّوِ

التصّرف   يتطلب  بفّعالية؛  التكنولوجيا  فاستخدام  بالطريقة الرقمية، 

وي الصحيحة لآلخرين،  السلوكيات  تعليم  ثمَّ  يكون هذا الصحيحة،  أن  جب 

 على جميع املواطنين الرقميين. 
ً
 واجبا

الخطرة،  واألفكار  اآلراء  بعض  انتشار  إلى  أّدى  الرقمية  الثورة  ظهور  إنَّ 

نتيجة   الطلبة؛  بين  املسؤولة  غير  والسلوكيات  اإللكترونية،  والجرائم 

السيّ  من االستخدام  القليل  وجود  ظّل  في  وإّنه  التقنيات،  هذه  ملختلف  ئ 

مي؛ د الخاّصة بالسلوك املناسب للمواطنة الصالحة في املجتمع الرقالقواع

ر التقنيات بصورة سلبية على شخصية الطلبة الذين يعّول عليهم قيادة 
ّ
ستؤث

 [. 8عجلة التنمية والتقدم في املجتمع ]

من اهتمام سلطنة عمان بسّن قوانين خاصة  وعلى الصعيد الوطني، وبالرغم   

التقنية استخدام  تقنية    تكفل  جرائم  مكافحة  قانون  مثل  آمنة  بطريقة 

م(؛ 2002/ 30م(، وقانون تنظيم االتصاالت رقم ) 12/2011املعلومات رقم )

 إلحصائّيات املركز الوطني 
ً
 أنَّ عدد حاالت االبتزاز في تزايد مستمر، ووفقا

ّ
إال

املعلو  املعلومات منذ عام  للسالمة  تقنية  بهيئة  أكثر من   2011ماتية  هنالك 

 2016حالة تمَّ تسجيلها خالل هذا عام    161حالة، منها    269
ّ
د املركز ، ويؤك

عصابات  انتشار  على  املعلومات  تقنية  بهيئة  املعلوماتية  للسالمة  الوطني 

ب الوعي  ضعف   
ً
ة
ّ
ُمستِغل اإللكتروني  االبتزاز  مجال  في  تعمل  مة 

َّ
ين  ُمنظ

 [. 9]  مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي املختلفة

أخطار هذ  ومن       ضدَّ  وقائية  سياسة  وجود  إلى  الحاجة  ظهرت  املنطلق  ا 

إيجابياتها  من  املثلى  لالستفادة  الرقمية،  االستخدام  التقنيات  طريق  عن   ،

في القرن  للمواطنة الصالحة  املثالي  النموذج  للتقنيات؛ لذلك فإنَّ  املسؤول 

را عن معايير السلو  ك الرقمي املرتبط  الحادي والعشرين، الُبدَّ أن يتماش ى ويعّبِ

ى باملواطنة الرقمية ]  [. 4باستخدام التقنيات الرقمّية، الذي ُيسمَّ

باملواطنة   د أنَّ معدل إنَّ االهتمام 
ّ
التي تؤك نتائج الدراسات  نبع من  الرقمية 

التكنولوجّية   للوسائل  واملراهقين  الصغار  من  املدارس  طلبة  استخدام 

 
ً
ا قد يتسّبب في العديد من املخاطر، املختلفة تصل إلى ثماني ساعات يومّيا ، ِممَّ

الوسائل  لهذه  الصحيح  االستخدام  بقواعد  الوعي  غياب  في   
ً
خاّصة

 يستدعي من الجهات املختّصة التكنول
ً
 خطيرا

ً
وجية، وهذا بالتأكيد ُيعدُّ تحّديا

ابتكار طرق توعوّية لطالب املدارس بمفاهيم   حولا 
ً
 واعيا

ً
 وتخطيطا

ً
اهتماما

ق باملواطنة الرقمّية والتي ستؤّدي إلى االستخدام الرقمي الصحيح ثقافّية تتع
ّ
ل

 والسليم واآلمن لألدوات التكنولوجية  

لون الشريحة املؤثرة في املجتمع ]الحديث
ّ
 [. 10ة؛ ألّنهم يمث

دُّ الكفاءة الذاتّية للطلبة من املتغّيرات املهّمة في فهم عالقتهم باملواطنة        عا
ُ
وت

ق فهي  ونتائجهم الرقمية؛  عملّياتهم  تجاه  موقفهم  في   
ً
إيجابّيا  

ً
دورا تلعب  د 
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م املستند إلى اإل 
ُّ
جد أنَّ الدراسات التي أجريت نترنت، وقد و املستمّدة من التعل

 و التي اعتمدت على قدر كبير من األبحاث 
ً
عن الكفاءة الذاتية قليلة نسبّيا

ا وقد  اإلنترنت،  طريق  عن  الطلبة  م 
ّ
تعل بنتائج  هذه للتنّبؤ  جميع  ستخدمت 

 [. 11الدراسات استبيانات أو مسوحات لتقييم كفاءة الطلبة الذاتية ]

ّد مفهوم الكفاءة الذا ، فلقد ظهر على يد و ُيعا
ً
تية من املفاهيم الحديثة نسبيا

( مه  Bandura, 1977باندورا  قدَّ ملا   
ً
االجتماعية، وطبقا املعرفية  نظرّيته  في   )

ه يرى أنَّ املعتقدات ال ر في تحصيلهم فإنَّ
ّ
مين عن كفاءتهم تؤث

ّ
ذاتّية لدى املتعل

 [. 12الدراس ي ]

مام من قبل الباحثين فقد أجريت ولقد حظيا مفهوم الكفاءة الذاتّية باهت     

[ التي  12[ ؛دبي ]14[، والعلي ومحمد ]13عّدة دراسات كدراسات الزهراني ]

املتغّير  من  بالعديد  املفهوم  هذا  عالقة  عن  الكشف  النفسية  حاولت  ات 

قا على فئات عمرية ومراحل دراسية وبيئات مختلفة،  ّبِ
ُ
والتربوية التربوية، وط

د معظم الدراسات أ
ّ
 لكّل ما هو جديد وتؤك

ً
نَّ فئة الطلبة هم األكثر انجذابا

لشبكة   املتكّرر  االستخدام  وهذا  الحديثة،  االتصال  تكنولوجيا   
ً
وتحديدا

 [. 12سلوكياتهم وينعكس على اتجاهاتهم ] اإلنترنت البدَّ أْن يلقي ظالله على

 
ُ
ت التي  لإلنترنت  الذاتية  الكفاءة  ق  تحقُّ أنَّ  األبحاث  خالل  من  ثبت  دُّ وقد  عا

 لالستخدام الناجح لإلنترنت
ً
ا  ُمِهمَّ

ً
 يمكن   -عنصرا

ُ
ل من قلق اإلنترنت، حيث ِ

ّ
تقل

لا القلق من اإلنترنت حاجًزا أمام التجربة التعليمية للطالب ِ
ّ
في بيئات   أْن يشك

الحالي  الوقت  في  اإلنترنت  إلى  املستندة  املهام  ، وتعتبر 
ً
الناشئة حديثا التعلم 

 في األ
ً
 حيوّيا

ً
 [. 15نشطة التعليمية ]مكّونا

وعلى الرغم من هذا االهتمام العاملي واملبادرات العاملية للمواطنة الرقمية        

 
ّ
ة الدراسات التي تطّرقت إلى في األنظمة التعليمّية؛ إال أّن الواقع يشير إلى قل

املواطنة الرقمية في الوطن العربّي بشكل عام وفي سلطنة عمان بشكل خاص، 

ثقت فكرة هذه الدراسة التي يحاول الباحثان من خاللها التعرُّف ومن هنا انب

إلى اّتجاهات طلبة ما بعد األساس ي في سلطنة ُعمان، باعتبارها مرحلة دراسّية  

مر  تسبق   
ً
ة بين  ُمِهمَّ العالقة  تناولت  الدراسة  أنَّ  كما  الجامعي،  التعليم  حلة 

لإلنترنت الذاتية  الكفاءة  ومتغّير  الرقمية  الدراسات   املواطنة  من  ر  عتبا
ُ
ت التي 

القليلة على مستوى العالم العربّي، لذا تبرز أهمّيتها من خالل ما سُتفرزه من 

 إلى املكتبة العمانية  نتائج، وما سينبثق عنها من توصيات، والتي ستعدُّ إضا
ً
فة

باإلنترنت،  الطلبة  بكفاءة  وعالقتها  الرقمية  املواطنة  مجال  في  والعربية 

 ة الدراسات االجتماعية. وعالقتها بماد

 . مشكلة الدراسة 2

من       العديد  وظهور  الحياة،  مجاالت  في  الحاصل  التطّور  من  الرغم  على 

البعض ال يمتلك الكفاءة الذاتية    األشكال املختلفة ملصادر املعلومات؛ إال أنَّ 

(Self-Efficacy في استخدام االنترنت، فاالختالف في الكفاءة الذاتية لإلنترنت )

أو تصّورات الطلبة ملهاراتهم وقدراتهم في القدرة على استخدام اإلنترنت بنجاح 

م وسيطة لتبادل املعرفة، ولكْن بنفس القدر من األهمّية من هذه 
ّ
كأداة تعل

و الخوف من استخدام الفات الفردية هناك ما ُيعراف بقلق اإلنترنت، وهاالخت

بها االختالفات  ر 
ّ
تؤث التي  بّناءة، إنَّ تحديد الطرق  اإلنترنت ألغراض تعليمية 

يتّم  الذي  التعليم  ونتائج  عملّيات  على  الذاتية  بالكفاءة  قة 
ّ
املتعل الفردية 

ي ُمِهمٌّ بشكل خاص عندما  اإلنترنت  ، إدخاله عبر 
ً
بنائّيا  

ً
مون منهجا ِ

ّ
املعل تبنى 

م تتمّيز بشكل أساس ي بتقاسم املعرفة على االنترنت ]ويخلقون بيئة 
ُّ
 [. 15تعل

لها  الدراسات  تشير  كما  الرقمّية  املواطنة  نحو  الطلبة  اتجاهات  دراسة  إنَّ 

دُّ الكفاءة الذاتّية من  عا
ُ
 ت

ُ
عالقة ارتباطية مع الكفاءة الذاتية لإلنترنت، حيث

ه سلوك الفرد، فاألحكام واملعتقدات التي املت هّمة التي توّجِ
ُ
غّيرات النفسية امل

م في سلوكه ]يمتلكها الفرد حول قدراته وإمكانيّ 
ُّ
حك  [. 14اته لها دور كبير في التَّ

[ الصمادي  د 
ّ
استخدام  16وتؤك على   

ً
إقباال األكثر  الفئة  أنَّ  دراستها  في   ]

إذا نظرنا إلى سلوكّياتها وقيمها ومبادئها  اإلنترنت هي فئة الشباب، وهذه الفئة 

ر 
ا
ُينش بما   

ً
تفاعال واألكثر   

ً
را
ّ
تأث األكثر  سنجدها  االنترنت ع  واّتجاهاتها،  بر 

[ املالح  ويذكر  اليومّية،  التواصل  وبشبكات  وسائله  الثورة 4بمختلف  أنَّ   ]

 في التكوين الثقافي واملعرفي للفرد واملجتمع.
ً
لت تغييرا

ّ
 التقنّية شك

في سلطنة        اإلنترنت  تزايد عدد مستخدمي  الدراسة من  أهمّية هذه  وتنبع 

ا عن  الصادرة  اإلحصائيات  أشارت  فقد  لإلحصاء عمان،  الوطني  ملركز 

واملعلومات في سلطنة عمان أنَّ أرقام املنتفعين بخدمات االتصاالت واالنترنت 

ة مجاالت اإلنترنت بنسبة 
ّ
 في كاف

ً
 5.4شهدت ارتفاعا

ً
 428ألفا و370 % ُمسّجال

بـ    
ً
ُمقارنة  

ً
و  351منتفعا عام    335الفا   

ً
رفع 2017منتفعا إلى  تسعى  ولذلك   ،

م الّتعامل  في  الجرائم الوعي  من  الّتقليل  أجل  من  الرقمّية  التكنولوجيا  ع 

 [.17] اإللكترونية

      ( العاملي  االنترنت  موقع  في Internet World Statsوبحسب  املتخّصص   )

غ عدد مستخدمي اإلنترنت في خدمي اإلنترنت حول العالم يبلإحصائّيات ُمست

( يقارب  ما  عمان  ي3,310,260سلطنة  في شهر  نسمة  مليون  عام  (  من  ونيو 

والشرق 2016 العربّية  الدول  مستوى  على  عشر  الثاني  الترتيب  في  وتقع   ،

إلى  األفراد  توّجه  إلى  إشارة  األرقام  وهذه  اإلنترنت،  استخدام  في  األوسط 

عنها استخد سينجم  وبالّتالي  الحياة،  مجاالت  ة 
ّ
كاف في  التكنولوجيا  ام 

مستو  على  سواء  دة  متعّدِ وأضرار  سّيئة  املجتمع استخدامات  أو  األفراد  ى 

[18 .] 

وجه          وعلى  الفئات  هذه  اّتجاهات  بدراسة  االهتمام  م  ُيحِتّ ذلك  إنَّ 

ة من أجل تخطيط برامج منهجّية ملساعدتهم   با
ا
ل
َّ
على ممارسة الخصوص الط

لتحقيقه،  الحالّية  الدراسة  تسعى  ما  وهذا  آمن،  بشكل  الرقمية  املواطنة 

ا املواطنة  أهمّية  من  ال فبالرغم  الفعَّ االستخدام  تحقيق  في  لرقمّية 

م في املخاطر 
ُّ
للتكنولوجيا وتقليل آثارها السلبية، فإنَّ الجهود املبذولة للتحك

محدودة   الرقمية  بالتكنولوجيات  الذاتّية  املرتبطة  الكفاءة  فعامل   ،
ً
جدا

في  االهتمام  من  بالكثير   
ا
يحظ لم  الرقمية  باملواطنة  يرتبط  الذي  لإلنترنت 

إلى األدبيّ  باإلضافة  هذا  العاملّي،  أو  العربّي  املستوى  على  املوجودة سواًء  ات 

بين    
ً
ة وخاصَّ الرقمّية  املواطنة  لفهم  ُمكرَّسة  حقيقّية  ألبحاث  واضح  غياب 

املدارس ب 
ّ

الدراسة   طال تكشف  أْن  ع 
َّ
املتوق من  لذا  املختلفة،  بمراحلهم 

األساس ّي   بعد  ما  الّتعليم  طلبة  اّتجاهات  الرقمّية الحالّية عن  املواطنة  نحو 

الرقمّية   األخالقّيات  هي:  أبعاد  ثالثة  حدود  في  الذاتّية  بكفاءتهم  وعالقتها 

ال األمية  ومحو  الرقمي،  والوصول  الرقمية  واملشاركة  رقمية.  والحقوق، 

ص مشكلة الدراسة في خمسة أسئلة هي:   وتتلخَّ

عليم ما بعد األساس ّي نحو ا  -1  ملواطنة الرقمّية؟ما مستوى اّتجاهات طلبة التَّ

ما مستوى الكفاءة الذاتّية في استخدام االنترنت لدى طلبة الصف الحادي   -2

 عشر؟

التعليم ما بعد األساس ي من    -3 اّتجاهات طلبة  الصف هل يختلف مستوى 

وم الرقمّية،  املواطنة  نحو  عمان  سلطنة  في  عشر  كفاءتهم الحادي  ستوى 

 ملتغّير النوع؟ 
ً
 الذاتية تبعا
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جد عالقة ارتباطية بين اّتجاهات طلبة التعليم ما بعد األساس ي نحو هل تو   -4

املواطنة الرقمية ومستوى كفاءتهم الذاتّية في استخدام اإلنترنت في سلطنة  

 عمان؟ 

 دراسة أهداف ال .أ

بات العصر الرقمي ستسعى الدراسة إلى:
َّ
 في ضوء متطل

عن اّتجاهات طلبة الّتعليم ما بعد األساس ّي من الصف الحادي   الكشف  -1

 عشر نحو املواطنة الرقمّية.  

معرفة مستوى كفاءة طلبة الّتعليم ما بعد األساس ّي من الصف الحادي   -2

 عشر في استخدام االنترنت.  

وع على مستوى اّتجاهات طلبة التعليم ما بعد ير متغّير الالكشف عن تأث  -3 نَّ

ّي من الصف الحادي عشر في سلطنة عمان نحو املواطنة الرقمّية، األساس 

 ومستوى كفاءتهم الذاتّية. 

تحديد العالقة بين اّتجاهات طلبة التعليم ما بعد األساس ي نحو املواطنة   -4

 إلنترنت. الرقمّية وكفاءتهم الذاتية في استخدام ا

 أهمّية الدراسة  .ب

 قاط اآلتية: تّتضح أهمية الدراسة الحالّية في الن

 لقياس اّتجاهات طلبة التعليم ما بعد األساس ّي نحو   -1
ً
م الدراسة مقياسا تقّدِ

املواطنة الرقمية وعالقتها بكفاءتهم الذاتية لإلنترنت في حدود األبعاد التالية: 

واملشاركة   الرقمية  أن األخالقّيات  يمكن  الرقمي،  والوصول  االنترنت  عبر 

.يستفيد منه الباحثون في درا 
ً
 سات أخرى مستقبال

سم  -2
ّ
دراسة    تت ل  أوَّ كونها  واألصالة  ة  بالِجدَّ الدراسة  علم   -هذه  حّد  على 

ما بعد األساس ّي نحو املواطنة الرقمّية    -الباحثين  اّتجاهات طلبة  ُتجراى عن 

 اإلنترنت. وعالقتها بكفاءتهم الذاتّية نحو

األسس   -3 بعض  الُعمانّي  والتعليمّي  التربوّي  املجال  إلى  الدراسة  تضيف 

التي واملرتكزات ا لتي يمكن االعتماد عليها لرسم السياسات ووضع األنشطة 

ن الطلبة من ممارسة سلوك املواطنة الرقمية السليمة.  ِ
ّ
 تمك

م معطيات ميدانّية ونتائج علمّية مهّمة من الناحي  -4 ربوّيين  تقّدِ
ّ
ة العملية للت

ين من أولياء األمور، ّبِ
را
ُ
تخّصصين  وكذلك صانعي السياسات الّتعليمّية وامل  وامل

املهتمين   من  وغيرهم  السلطانية  عمان  وشرطة  املعلوماتّي  األمن  في 

شء من انعكاساتها السلبّية. 
َّ
 بالتكنولوجيا الرقمية وكيفّية حماية الن

 ج. حدود الدراسة

لت حدود •
َّ
 ا يلي: الدراسة فيم تمث

الحادي   • الصف  التعليم األساس ي من  بعد  ما  عليم  التَّ مكانّية: طلبة  حدود 

 ر في محافظة مسقط في سلطنة عمان. عش

حدود موضوعّية: مقياس االّتجاه نحو املواطنة الرقمّية ومقياس مستوى   •

 الكفاءة الذاتّية في استخدام االنترنت. 

 2019/ 2018الثاني من العام األكاديمي حدود زمانية: الفصل الدراس ي  •

د األساس ي في الحدود البشرية: طلبة الصف الحادي عشر من التعليم ما بع  •

 سلطنة ُعمان. 

 

 د. مصطلحات الدراسة

 تتناول الدراسة الحالّية التعريفات النظرية واإلجرائّية للمصطلحات التالية: 

ة  املواطنة   • الرقميَّ املواطنة  عرَّف 
ُ
ت واملبادئ   الرقمّية:  املعايير  ها مجموعة  بأنَّ

ها أثناءا تفاعله مع غيره باستخدام واأل 
ا
ساليب التي يجب على الفرد أْن يمتلك

االلكترونية،  واملدونات  االلكتروني،  البريد  مثل:  الرقمّية  والوسائط  األدوات 

  [.2وشبكات التواصل االجتماعية املختلفة ]

ها معايير اال  [3ويعّرِفها ربيل ]  للتكنولوجيا املسؤولة. ستخدام املالئم أنَّ

األخالق  رات 
ّ
ومؤش الضوابط  من  منظومة  بأّنها:   

ً
إجرائيا الباحثان  ويعّرِفها 

واآلداب الرقمية ومهارات االتصال، التي ال بدَّ أن يلتزم بها طلبة التعليم ما بعد 

لطنة عمان، من خالل استخدامهم األساس ي من الصف الحادي عشر في س

   للتصّرف بمسؤولية وأمان عبر اإلنترنت. لإلنترنت

باندورا   ألبرت  يعّرفها  الذاتّية:  الكفاءة  بقدراته  [19•  الفرد  إيمان  بأّنها   ]

العمل  مسارات  تنفيذ  في  املرء  نجاح  ومدى  أهدافه  تحقيق  على  الفطرّية 

 املطلوبة للّتعامل مع املواقف املختلفة.

في    [15]ّرِف مونسون  ويع الذاتّية  بأنّ الكفاءة  ها: تصّورات استخدام اإلنترنت 

م 
ُّ
الطلبة ملهاراتهم وقدراتهم في القدرة على استخدام اإلنترنت بنجاح كأداة تعل

 وسيطة لتبادل املعرفة. 

ن    [13]ويعّرِفها الزهراني   ها ُحكم الفرد على قدرته على تنفيذ مسار ُمعيَّ على أنَّ

 دة أثناء التعامل مع اإلنترنت. يات أو األفعال أو إكمال املهام املحدَّ من السلوك

املهارات  مجموعة  بأّنها   
ً
إجرائّيا لإلنترنت  الذاتّية  الكفاءة  الباحثان  ويعّرِف 

الصف  من  األساس ّي  بعد  ما  التعليم  طلبة  يمتلكها  تي 
ّ
ال املتراكمة  والخبرات 

اإلنترنت، وقدرتهم على تنفيذ الحادي عشر بسلطنة ُعمان أثناء تعاملهم مع  

دة أثناء تعاملهم مع ن من السلوكيات واألفعال أو إكمال مهامسار معيَّ  ّم محدَّ

 اإلنترنت.  

ين الحادي عشر والثاني عشر   • فَّ طلبة التعليم ما بعد األساس ّي: هم طلبة الصَّ

 وفقا للنظام التعليمّي في سلطنة ُعمان. 

س ي ان اّتجاهات طلبة التعليم ما بعد األساومن خالل ما سبق ُيعّرِف الباحث

بكفا الرقمية وعالقتها  املواطنة  في سلطنة عمان نحو  لإلنترنت  الذاتية  ءتهم 

بأنها: مجموعة املهارات والخبرات املتراكمة التي يمتلكها طلبة التعليم ما بعد 

األساس ّي بسلطنة عمان أثناء تعاملهم مع االنترنت، وقدرتهم على تنفيذ مسار 

إكما أو  واألفعال،  السلوكيات  من  ن  مع معيَّ تعاملهم  أثناء  دة  ُمحدَّ مهام  ل 
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 أ. مفهوم املواطنة الرقمية 

 عليه من الناحية 
ً
تؤكد األدبّيات على أّن مفهوم املواطنة الرقمية ليس ُمّتفقا

ف العلمية،  والناحية  املمارسة  صعيد  على  أو  والفكرية  فتها النظرية  عرَّ قد 

للتكنولوج الدولية  التعليم)الجمعية  في  من ISTEيا   
ٌ
مجموعة بأّنها:   )

في  واالتصاالت  املعلومات  تقنيات  استخدام  من  ن  ِ
ّ
تمك التي  السلوكّيات 

اإلنترنت ]6]  إعدادات  وبايلي  ريبل  فها  وعرَّ يمكن 20[،  أسلوب  ها:  بأنَّ  ]

ينبغي  التي  التكنولوجية  القضايا  فهم  على  مين  ِ
ّ
املتعل ملساعدة  استخدامه 

فتها فارميرمعرفتها وذلك الس بالطريقة املثلى، وعرَّ التكنولوجيا  [ 21]  تخدام 

ها: القدرة على استخدام التكنولوجيا بأمان ومسؤولية.   بأنَّ

الس       الرقمية هو" قواعد  للمواطنة   
ً
األكثر شيوعا املسؤولة واملفهوم  لوك 

ق باستخدام التكنولوجيا
َّ
 ورد هذا املفهوم 20] واملناسبة فيما يتعل

ُ
في [، حيث

األجنبّية   الدراسات  في 3,22]أغلب  ومتقاربة  مشابهة  تعريفات  ووردت   ]

بيراردي فها  العربية، فعرَّ في 23]   الدراسات  ها استخدام األدوات الرقمّية  بأنَّ  ]

مثمر  و  آمنة  و  أخالقية  ]سلوكيات  الدهشان  فها  وعرَّ مجموعة  24ة،  ها  بأنَّ  ]

اعتماده تمَّ  التي  واملعايير  والضوابط  التكنولوجيا  القواعد  استخدام  في  ا 
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املو  بها  يتمتع  أْن  ينبغي  التي  الحقوق  في  لة 
ّ
واملتمث أثناء الرقمية،  اطنون 

ينبغي أن يؤّدوها ويلتزموا  التي  تقنياتها، والواجبات وااللتزامات  استخدامهم 

]بها تحكم 25، ويعّرِفها مهدي  التي  الضوابط واملؤشرات  بأّنها منظومة من   ]

فها السعيد ]املواطنين خالل اس [ 26تخدامهم للوسائل التكنولوجية، كما عرَّ

هارات والقيم التي يحتاجها املواطن من التعامل بأّنها نظام تفاعلّي يستمدُّ امل

ال وآمن لت حقيق مبدأ املواطن الصالح.  مع األساليب التكنولوجية بشكل فعَّ

وشعت] املصري  ال27ويرى  على  تقتصر  ال  الرقمية  املواطنة  أنَّ  حقوق [ 

يمكن  ولكْن  الرقمية،  التكنولوجيا  استخدام  أثناء  وااللتزامات  والواجبات 

املو  يستطيع اعتبار  مواطن  إلعداد  وعصرّية  حديثة   
ً
وسيلة الرقمّية  اطنة 

 لضوابط وقواعد أخالقية  توظيف التكنولوجيا الرقمية بطرٍق س
ً
ليمة وفقا

 ضرورّية ملجتمٍع رقم
ً
 ّيٍ سليٍم خاٍل من  وقانونية؛ وبالّتالي تصبح مسألة

 املشكالت الرقمية املختلفة.

ومن خالل استقراء املفاهيم والتعريفات السابقة نجُد أنَّ أغلب الباحثين      

مهارات امتالك  هي  الرقمّية  املواطنة  أنَّ  على  فقوا  التكنولوجيا   اتَّ استخدام 

التكنول منافع  نحو  والتوجيه  الحديثة،  االتصاالت  أنواع  مع  وجيا والتعامل 

عامل الذكي مع العالم الرقمّي  الحديثة والحماية من آثارها السلبية، بمعنى التَّ

والوعي   ومع املجتمعّي،  البناء  في  يضّر  ال  بشكل  الحديثة  التقنية  خدمات 

 يا واملشاكل وسوء استغاللها. بخصوصية أساليب التكنولوج

ها: مجموعة القواعد ومن هذا املنطلق يعّرِف الباحثان "املواطنة الرقمية" بأنّ   

نه من التصّرف بشكل واملعايير السلوكية واألخالقية الالزم ِ
ّ
تمك للمواطن،  ة 

أخالقي ومسؤول في البيئات الرقمّية في مقابل التمتع بحقوقه الرقمية، وتأدية 

 من واجبات ومسؤوليات في العالم الرقمي".ما عليه 

 ب. أبعاد املواطنة الرقمية  

أبعاد ومحاو  ر  ِ
ّ
الرقميّ توف املواطنة  التعّرف ر  يمكن  الذي من خالله  اإلطار  ة 

املحاور  هذه  ُر  عتبا
ُ
وت املختلفة  التكنولوجيا  وسائل  مع  التعامل  طريقة  على 

مع   للتعامل  املستخدمين  ه  توّجِ التي  القيود  صحيحة  بمثابة  بطرق  التقنّية 

[28 .] 

د ريبل وويلي ] ارس( تسعة محاور [ في كتابه )املواطنة الرقمية في املد20و حدَّ

استخدام   في   
ً
دليال ر  ِ

ّ
توف الرقمية  للتكنولوجيا،للمواطنة  ح   الطلبة  ويوّضِ

 ( أبعادا املواطنة الرقمية التسعة:1الشكل رقم )

 
 1الشكل 

 أبعاد املواطنة الرقمية 

مة  في  الباحثان   أشار   و  سبق  كما سعة   املحاور   تقسيم  تمَّ   الدراسة،  هذه  مقّدِ
ّ
 الت

عليم،  ومحور   االحترام،   محور :  وهي  ر محاو   ثالثة  إلى  حيث  الحماية،  ومحور   التَّ

 مختلف   في  للطالب  تعليمها  يجب  رئيسّية  أخرى   موضوعات  ثالثة  فئة  كل  تضمُّ 

 [.  29] التعليمّية املراحل

 الرقمّية  املواطنة محاور  توزيع( 1) الجدول  ويوضح

 1 جدول 

 الرقمية  املواطنة محاور  توزيع

 محور الحماية  لتعليم محور ا محور االحترام 

 القانون الرقمي -الرقمي  الوصول -اآلداب

 

 -الحقوق واملسؤوليات الرقمية التجارة الرقمية التواصل الرقمي -الثقافة الرقمية

 الصحة والعافية الرقمية-السالمة الرقمية

 الدراسات   أغلب  في   التفصيل  من   بش يءٍ   العناصر  هذه  أوضحت  وقد      

ث  التي   والعربّية  األجنبية [  20]  رايبل  دراسات  مثل  الرقمية  املواطنة  عن  تتحدَّ

 ، [33]  الحصري   ،[32]  والجزار  ،[8]  واملسلماني[  31]  وكارادومان [  30]  وسنايدر

ز  سوف  الدراسات  تلك  على  وبناءً 
ّ
 بأّنها  يرون   التي   العناصر  على  هنا  الباحثان   يرك

ها  حيث  الدراسة،  أهداف  بتحقيق  صلة  ذات  طالب   من  العمرية  الفئة  تناسب  إنَّ

 الذي   املعرفي  االنفجار  ظّلِ   ففي  املراهقين،  فئة  وهي  األساس ي،  بعد  ما  املرحلة

 االجتماعي،   التواصل  ووسائل  االنترنت  مستخدمي   عدد  وزيادة  العالم  يشهده

   واملراهقين،  الشباب  من  لإلنترنت  املستخدمين   أعداد  وتنامي
ُ
 عدد  وصل  حيث
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ان   من%  46  إلى  املستخدمين 
َّ
 من   عدٍد   على  القبض  إلى  باإلضافة  لم،عا ال  سك

مات
َّ
 معتقداتهم،   وتدمير  واملراهقين   الشباب  لجذب  اإلنترنت  في  اإلرهابّية  املنظ

ا    الباحثين   دفع  وِممَّ
ً
 حاالت  من  العديد  ظهور   هو  املحاور   هذه  الختيار  أيضا

   عي،االجتما  التواصل  وسائل  عبر  للشباب  االستغالل
ً
  عدد  زيادة   عن  فضال

  سلطنة  في  املسّجلة  االلكترونّية  الجرائم  ارتفعت  حيث  االلكترونية؛  الجرائم

  عدد  لتصل  2011  عام  في  واحدة  ابتزاز  حالة   سّجلت  فقد  كبيرة،  بنسبة  ُعمان 

   حالة،  362 الى  2018  أبريل   بنهاية  الحاالت
ً
  املركز   في  املسّجلة  لإلحصاءات  وفقا

 [.34] املعلومات تقنية بهيئة املعلوماتية للسالمة الوطني 

 اإلنترنت  استخدام في الذاتية الكفاءة مفهوم. ج

 الفترة   في  التدريس  في  اإلنترنت  توظيف  قبل  الذاتّية  الكفاءة  عن  البحث  بدأ      

 التعليم   نشوء  قبل  كان   والذي  التسعينات،  وأوائل  السبعينات  أواخر  بين   ما

  دامتخاس  في  الذاتية  الكفاءة  مفهوم  لتوضيح  انطالق  وكنقطة  اإلنترنت،  عبر

  علينا ينبغي االنترنت،
ً
 [. 35]الذاتية للكفاءة العام املفهوم توضيح أّوال

دُّ  ،  الجديدة  املفاهيم  من  الذاتّية  الكفاءة  مفهوم  ُيعا
ً
 يد   على  ظهر  فقد  نسبيا

م  عندما  Bandura  باندورا م  نظرية   قدَّ
ُّ
 (  1997)  عام   االجتماعي  التعل

ُ
 حيث

ها   على  يعّرفها عاته  أو   الفرد  معتقدات:  أنَّ
ّ
 مسارات  وتنفيذ  ألداء  قدراته  حول   توق

نة إنجازات لتحقيق املطلوبة العمل  [. 35] ُمعيَّ

عدُّ      
ُّ
  التي   املهّمة  النفسية  املتغّيرات  من(  Self- Efficacy")الذاتية  الكفاءة"  وت

ر  الفرد،  سلوك  توّجه
ّ
  التي   فاملعتقدات  أفعاله؛  وردود  تفكيره  أنماط   على  وتؤث

 اإلنجاز،  على قدرتهم زيادة في دور  لها وإمكانّياتهم قدراتهم حول  األفراد يمتلكها

 
ُ
  الذاتية الفرد كفاءة تعتبر حيث

ً
  أساسا

ً
  النفسية صحته مستوى  لتحديد ُمهّما

 الكفاءة   مفهوم  وأصبح  الشخص ي،  اإلنجاز  على  وقدرته  دافعّيته  ومستوى 

اتية
ّ
دُّ   كونه  وذلك  بارزة؛  أهمية  ذا  الذ    ُيعا

ً
  التعليمية  التراكيب  دراسة  في  أسلوبا

 [. 14]  التعليمية  املتغيرات  من  وغيرها  االنترنت  عبر  والتعلم  الدراس ي   كالتحصيل

 فتعري  على  يّتفُق   الباحثين  معظم  أنَّ   إال  الذاتّية  الكفاءة  تعريفات  تفاوتت  وقد 

 لها،  تعريفه  عن  التعريفات  تخرج  لم  حيث  باندورا،  تعريف  مع  الذاتية  الكفاءة

ل  باعتباره ْن  أوَّ م ما   املعرفية نظريته خالل  من املفهوم هذا قدَّ

 . االجتماعية

 في   االعتقاد:  بأّنها  اإلنترنت  استخدام  في  الذاتية  الكفاءة  تعريف  يمكن  بيمنا 

 نتائج   لتحقيق  اإلنترنت  ومتطلبات  إجراءات  وتنفيذ  تنظيم  على  الفرد  قدرة

 [. 36] معينة

فها       رؤيتهم   في  اإلنترنت  مستخدمي  ثقة  مدى:  بأّنها[  37]  وشيونج  ينج  وعرَّ

:  بأّنها  الذاتية  الكفاءة[  35]  القرش ي   وتعّرِف  اإلنترنت،  استخدام  في  وتوقعاتهم

 لتحقيق   املطلوبة  العمل  مسارات  وتنفيذ تنظيم  على  املرء  قدرات  في  املعتقدات

نة  إنجازات ستمّر   االرتفاع  ومع.  ُمعيَّ
ُ
  إلى   يصلون   الذين  األشخاص  عدد  في  امل

 بالغ  أمٌر   اإلنترنت  مع  األفراد  تفاعل  قياس  فإنَّ  العالم،  أنحاء  جميع  في  تاإلنترن

  الذاتّية  الكفاءة  تقيس   التي   الدراسات  في  شديد  نقص  هناكا   ذلك  ومع  األهمية،

 [.38] اإلنترنت استخدام في

دُّ   التعليمية  لخبراتهم  الطلبة  إدراك  كيفّية  إّن    لتقييم   املهمة  الركائز  إحدى  ُيعا

دها  كما  -اإلنترنت  عبر  ليمالتع  جودة    -اإلنترنت  عبر  التعلم  اتحاد  حدَّ
ُ
 حيث

سات  قبل   من  كإطار  املحاور   تطبيق  يمكن  وتطوير   لتقييم  التعليمّية  املؤسَّ

 [. 35] اإلنترنت عبر  برامجها
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عون   الذين  األشخاص  أنَّ [  39]  ومارش   وهود  كويل  دراسة  تشير        يتمتَّ

   أكبر،  ذاتّية  بكفاءة  الكمبيوتر  أجهزة  تجاه  عالية  بمواقف
ً
 الذين   معا   ُمقارنة

دُّ   و  الكمبيوتر،  أجهزة  مع  التعامل  في  ضعف  من  يعانون     التدريب  ُيعا
ً
 في   مفيدا

مين،  لدى  لإلنترنت   الذاتية  الكفاءة  تحسين 
ّ
ع  حيث  املتعل  الذين   الطلبة  يتمتَّ

 لديهم   الذين  أولئك  من   أفضل  بمهارات  لإلنترنت   عالية  ذاتية  كفاءة  يمتلكون 

 . لإلنترنت منخفضة ذاتية كفاءة

 بعض   أنَّ   وجدت  دراسات  هناك  أنَّ   إلى  دراستها  في[  35]  القرش ي   أشارت  كما       

  الطلبة  أنَّ   من  الرغم  فعلى  اإلنترنت،  عبر  التعلم  في  صعوبات  واجهوا  املتعلمين 

   يستخدمون 
ً
   أنواعا

ً
   اليومية  حياتهم  في  التقنيات  من  مختلفة

ّ
 املهارات   أّن   إال

م  الالزمة
ُّ
 فحسب،   التكنولوجية  باملهارات  مقيدة  ليست  اإلنترنت  عبر  للتعل

   تنطوي   ولكّنها
ً
م  مهارات   على  أيضا

ُّ
 على   قائمة  بيئة  في  والتفاعل  التعل

 . التكنولوجيا

 الناس  أنَّ   الواضح   فمن  والعشرين  الحادي  بالقرن   األمر  يتعلق  وعندما       

دُّ   للمعلومات،  املكثف  اماالستخد  فترة  إلى  ينتقلون  عا
ُ
 الفترة   هي  الفترة  هذه  وت

 االّتصاالت   تكنولوجيا   في   والتطوير  االبتكار  من  قدر  بأكبر   تتمّيز   التي 

 نطاق   على  اإلنترنت  و  التكنولوجيا  واستخدام  املستمّر   التطّور   ومع  واملعلومات،

م  توفير  في  واسع
ُّ
عل نات،   اإللكترونّية  الكتب  طريق  عن  التَّ   ازدياد  ومع  واملدوَّ

   ازداد  الشخص يّ   لالستخدام  املحمولة  األجهزة
ً
 التواصل   وسائل  استخدام  أيضا

 [.40]  املختلفة االجتماعي

  يتمّتعون   الذين  الطلبة  أنَّ [  13]  الزهراني  دراسة  ُتظهر  املجال  هذا  وفي       

  عبر اآلخرين مع التواصل إلى ويميلون  اإلنترنت مع  التعامل في جّيدة بمستويات

   ترنتناإل 
ً
 الذين   الطلبة  يميل  ذلك  على  عالوة  األقل،  الخبرة   ذوي   بالطلبة  مقارنة

  إلى   التكنولوجيا   ملتوسط  اليومّي   االستخدام  من   أعلى  بمستويات   يتمّتعون 

   اإلنترنت  عبر  واآلخرين  أنفسهم  حماية
ً
 من  األقل  املستويات  ذوي   بالطلبة  مقارنة

 . التكنولوجيا استخدام

 للطالب   الذاتية  الكفاءة  تصوّرات  عن[  40]  كرابلتوت  ة دراس  نتائج  أظهرت  كما 

  يتمّتعون   بأّنهم  اإلنترنت،  أمن  على  تركيا  في  الثانوي   التعليم  في  يدرسون   الذين

   معتدلة  بكفاءة
ً
  صحيح،   وبشكل  كامل  بوعي  االنترنت  يستخدمون   ال  ألّنهم  نظرا

قة  اتهار امل  على   الكافي  التدريب  الطلبة  يتلّقى  أْن   بضرورة  الدراسة  وتوص ي 
ّ
  املتعل

 . باإلنترنت

نا          ليسا   الذاتية  الكفاءة  مفهوم  أنَّ   الدراسات  هذه  استعراض  خالل  من  تبيَّ

قة  الدراسات  في  ندرة  تظهر  حين   في  بالجديد
ّ
  استخدام  في  الذاتية  بالكفاءة  املتعل

   االنترنت،
ً
ة قة  وخاصَّ

ّ
  الجامعة،  قبل   ما  املرحلة  في  الطلبة   كفاءة  بقياس  املتعل

ل  كونها  في  األخرى   الدراسات  عن  الدراسة  هذه  تمتاز   يهوعل ِ
ّ
   محاولة  تشك

ً
  جاّدة

  باملواطنة  وعالقتها  لإلنترنت  استخدامهم  في  للطلبة  الذاتّية  الكفاءة  على  للتعرُّف

  موضوع  من  تتخذ  أخرى   بدراسات  تسبق  لم  الباحثين   علم  وحسب  الرقمية،

  وعّينتها الدراسة
ً
 .  والتفسير للتحليل مجاال

 الرقمية  باملواطنة وعالقتها االنترنت استخدام  في الذاتية الكفاءة .د 

        
ً
دُّ   لإلنترنت  املستخدمين   كفاءة  ألنَّ   نظرا عا

ُ
   ت

ً
   عامال

ً
 على   للتأثير  أساسّيا

  استخدام  في  الذاتّية  الكفاءة  أنَّ   نفترضا   أْن   يمكننا  لذا  الرقمية؛  املشاركة

  املفرطة  الطلبة  استخدام  اتوكيّ فسل  الرقمية؛  باملواطنة  مرتبطة   اإلنترنت

  املهنة  حياتهم  في  االنترنت  استخدام  في   مشاكل  الى  تؤّدي  قد   لإلنترنت

  إلى   الحاجة  زادت  وبالتالي  االجتماعية؛  حياتهم   إلى  باإلضافة   املستقبلّية،
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ز  التي   الدراسات ِ
ّ
م  بيئات  في  لإلنترنت  الطلبة  استخدام   على  ترك

ُّ
 في   التعل

 أخالقيّ   بشكل  التصرُّف  كيفّية  الطلبة  تعليم  هو  لُّ والح  األخيرة،  السنوات

   اإلنترنت  عبر  ومسؤول
ً
   استخداماتهم،  على  قيود  فرض  من  بدال

ُ
  يمكن  حيث

 اآلثار   استبدال  وبالتالي  اإلنترنت،  عبر  املسؤولة  األخالقيات  على  تدريبهم

 [.  41] السلبية الجانبية

 على   آثار  لها  الرقمية  والتقنيات  اإلنترنت  استخدام  في  الشخص  فكفاءة      

 تعتمد   والعشرين  الحادي  القرن   مجتمع  في  املشاركة  إنَّ   حيث  الرقمية؛  املواطنة

قة  الكفاءات  على  متزايٍد   بشكل
ّ
 في   الرقمّية   التكنولوجيا  باستخدام   املتعل

الة؛  وبطريقة  مختلفة،  أغراض   بش يءٍ   القيام  على  القدرة  إلى  تشير  فالكفاءة  فعَّ

 في   الذاتية  الكفاءة   تقتصر  وال   فّعالة،  وبطريقة  ة،لي عا  وبكفاءة  بنجاح  ما

ما   فحسب،  الرقمية  املهارات   على   االنترنت  استخدام  الجوانب  تشمل  إنَّ

 كثيرة   ألغراض  الرقمية  التكنولوجيا  الستخدام  والعاطفية  االجتماعية

 [.  42] ومتنوعة 

ِ امل  يقوم  أْن   املفترض  ومن  الرقمّية  املواطنة  إظهار  الطلبة  على  يجب 
ّ
  مون عل

م  معايير  فإّن   الرقمية؛  واملسؤولية  الرقمية  املواطنة  وصياغة  بتعزيز
ّ
 في   املتعل

رتها  التي   والعشرين   الحادي  القرن    عام   املكتبات  ألمناء  االمريكية  الجمعية  طوَّ

د(  2007)
ّ
 ُيدرَّس   أْن   يجب  املعلومات  استخدام  في  األخالقيّ   السلوك  أنَّ   تؤك

[21 .] 

   االتكنولوجي  أصبحت     
ٌ
   جزءا

ً
ا  األدوات  وأصبحت  اليومّية،  املمارسات  من  ُمهمَّ

 ومع   للطالب،  الخيار  وليس  األساس  االنترنت  داخل  املوجودة  الرقمية  واملواد

 الطالب   حياة  في  الجزء  هذا  أهمّية  اآلن   حّتى   املدارس  من  العديد  تتجاهل  ذلك

 
ً
ه ُمعتبرة  [.23] سيطرتها  نطاق خارج أنَّ

عدُّ   
ُ
  على املرء بقدرات االعتقاد أو اإلنترنت استخدام في ةاتيّ الذ الكفاءة وت

نة إجراءات وتنفيذ تنظيم   االنترنت عبر ُمعيَّ
ً
  عامال

ً
 لسّدِ  الرامية الجهود في هاّما

 مستخدمي  بين   تفصل  والتي   املعلومات،  مجتمع  تواجه  التي   الرقمية  الفجوة

 [. 41] املبتدئين  عن الخبرة ذوي  اإلنترنت

عدُّ   
ُ
 في   املستخدمة  اإللكترونية  التقنية  الوسائل  أحدث  إحدى  نتنتر اإل   وت

   والذي  االتصال،
ا
   أحدث

ً
ا  اإللكتروني  التواصل  عالم  في  طفرة  في   أسهما   ِممَّ

عتبر  ،[43]   العالم  شعوب  مختلف  بين   الثقافيّ   التقارب
ُ
 من   اإلنترنت  شبكة  وت

 كثرة  من غمرَّ ال فعلى اإلطالق، على أخطرها تكن لم إْن  و اإلعالم وسائل أخطر

مها  التي   والخدمات  املنافع    اإلنترنت  يقّدِ
َّ

ه  إال  األخطار   من   الكثير  معه   يحمل  أنَّ

دت التي  واملثالب  [.44] والخارجية الداخلية وعالقاته وأمنه املجتمع ثقافة هدَّ

 الربع   في(  We Are Social)  شركة   أجرتها  التي   العاملية   األبحاث  نتائج  وتشيُر   

ان   من  مليار,(  3957)  أصل  من  مليار  (4193),  أنَّ (  2016)  عام   من   األخير
ّ
  سك

 [.  40] لإلنترنت نشطون  مستخدمون  هم العالم

 15)  بين   أعمارهم  تتراوح  الذين  األشخاص  من٪(  70)  أنَّ   إلى  اإلشارة  وتجدر      

 (  24و
ً
 وجد   ولقد   ،[45]  باإلنترنت  مرتبطون   العالم   أنحاء  جميع  في  عاما

 12  سّن   في  األمريكيين   من%(  46)  أنَّ   دراستهم  في [  46]  وهلسبر  ليفينجستون 

 
ً
  عبر  املراهقين   من%(  44)  وأنَّ   االجتماعي،  التواصل  مواقع  يستخدمون   عاما

نوا  حّتى   أعمارهم  حول   بالكذب  يعترفون   اإلنترنت
ّ
  أنَّ   إليها،  الوصول   من  يتمك

 اع(  17_  12)  بين   أعمارهم  تتراوح  الذين  االمريكيين   املراهقين   من%(  95)
ً
 ما

 . باإلنترنت مّتصلون 

 داخل   سواءً   الطلبة،   واستخدام   اإلنترنت  إلى  الوصول   مستوى   تزايد  إنَّ       

ْن :  السؤال  يثير  خارجها  أو  املدرسة ل  الّتحدي  هذا  سيواجه  ما
ّ
  توجيه  في  املتمث

 أولويات   من  أنَّ [  47]  الرحيوي   ،ويشير[13]   وآمن؟  منتٍج   مجتمع  نحو  الطلبة

  وتوفير   اإلنترنت  شبكة  تعميم   هو  والتعليم  التربية   قطاع   على  الوصية   الوزارة

  التربية  عن  الحديث  يمكن  فال  التعليمّية؛  املؤسسات  داخل  ذكية  قاعات

 التنفيذي   الرئيس  وصرَّح  واالتصاالت،  االنترنت  شبكات  غياب  في  الرقمّية

ه(  Mark Zuckerberg)  مارك(  Facebook)  بوك  الفيس  لشركة  يجب   أنَّ

 حيث   االجتماعي  التواصل  وسائل  إلى  الوصول   الصغار  للألطفا  السماح

 . التعليمية العملية من مهم جزء هي تجربتهم

ة  االمريكية  املتحدة  الواليات  في  والتعليم   التربية  وزارة  وأصدرت       
َّ
  ِخط

د  والتي  الوطنية  التعليم  تكنولوجيا
ّ
 حيث  التفاعلي،  التعلم  نموذج   على  تؤك

ى
َّ
مهم  ىلع  السيطرة  الطالب  يتول

ّ
  تطبيق  إلى  وتدعو  التكنولوجيا،  باستخدام  تعل

  لتحسين   التعليمي   النظام  في  اليومّية  الحياة  في  املستخدمة  الحديثة  التقنيات

 على   واحد   جهاز  ومعلم  طالب   لكّلِ   توفير  بضرورة  توص ي   كما  الطلبة،  تعلم

 الت واالتصا  للبحوث  املناسبة   واملوادّ   والبرمجيات  اإلنترنت  إلى  للوصول   األقل

 . املتعددة الوسائط وإنشاء

( Connected" )متصل"  مبادرة  عن  2013  عام  في  أوباما  الرئيس  أعلن  وقد      

م   ومواد  املحمولة  األجهزة  الى   الوصول   إمكانّية  زيادة  الى  تهدف  التي 
ّ
 التعل

 .املدارس في االنترنت وصول  زيادة على يشّجع ذلك على عالوة الرقمية،

 باإلنترنت   االتصال  أنَّ   كيف[  48]  الشاعر  دراسة  أظهرت  املجال  هذا  وفي      

ن  أْن   يمكن  التي   املحاور   باستخدام  للطالبات  الرقمية  املواطنة   مهارات  ُيحّسِ

لِت   حيث  ريبل،  وضعها  نَّ   الطالبات  أنَّ   النتائج  توصَّ
ُ
ع  على  قادرات  ك  تتطّور   تتبُّ

 رقميات،   اتاطنكمو   الطالبات  سلوك  وظهور   اإلنترنت،  عبر  الشخصّية  ملفاتهّن 

لت  كما  نحو   الطلبة  اتجاهات  أنَّ   إلى[  49]  وقاسم  حسنين   دراسة  توصَّ

 أشارت   كما  الثالثة،  الدراسة  ملحاور   متوسطة  بدرجة  جاء  االنترنت  استخدام

 لصالح  الجنس  متغّير  لصالح   إحصائّية  داللة  ذات   فروق  وجود   إلى  النتائج

   وأظهرت  الذكور،
ً
 بالشكل   اإلنترنت  استخدام  تحسن  ال  الطلبة  فئات  أنَّ   أيضا

 . اإليجابّي  االّتجاه أو الصحيح

 ملعرفة[  46]  ولينفجستون   لهيلسبر  املتحدة  اململكة  في  أجريت  دراسة  وفي      

لت  املراهقين،  على  االنترنت   مخاطر   األفراد  كفاءة  أهمية   إلى  الدراسة  توصَّ

  إلى   الوصول   فرص  بين   إيجابّية  عالقة  وجود  والى  االنترنت،  استخدام  في  الذاتّية

ي وبين   به املرتبطة واملهارات اإلنترنت  .  اإلنترنت على للمخاطر التصّدِ

 مهارات   زيادة   ضرورة  إلى  االلتفات  يتمَّ   أْن   ضرورة  يّتضح  املؤشرات   تلك  ِظّلِ   وفي 

  بمحاور   املرتبطة  باملهارات  وإلمدادهم  اإلنترنت،  استخدام   في  وكفاءتهم  الطلبة

اوبال الرقمية،  املواطنة  حّديات مواجهة  على قادرين يصبحوا  أْن  ليتَّ   الرقمّية  التَّ

 .الرقميّ  العالم مع ووعي بمسؤولّية ويتصّرفوا

 

 واإلجراءات  الطريقة. 5

   الدراسة منهجّية. أ

  الرقمّية املواطنة نحو الطلبة اتجاهات معرفة  إلى هدفت الدراسة أّن  باعتبار  

  الباحثة   فإنَّ   مسقط،  فظةبمحا  عشر  الحادي   الصف  طلبة  من  عّينة  لدى

   الدراسة،  وأهداف  موضوع  ملناسبته   الوصفّي   املنهج  على  اعتمدت
ُ
  يقوم  حيث

  الدراسة،  قيد  للظاهرة  دقيق   وكميّ   نوعيّ   وصف  بتقديم  ويهتمّ   علمّية  أسس  على

  موضوع  عن واملعلومات البيانات أو الوصف حّدِ  عند الوصفّي  املنهج يقف وال

 ومن   ومناقشتها،  النتائج  وتقديم  وتفسيرها  تحليلها  ّيةبعمل  يقوم  إّنما  الدراسة،

مَّ 
ا
 [. 50] تعميمها ث
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 الدراسة  مجتمع. ب

ف
َّ
 )  عشر   الحادي  الصف   طلبة  جميع  من   الحالّية  الدراسة   مجتمع  تأل

ً
 ذكورا

 
ً
( 7859)  وعددهم  ،(2018/2019)  الدراس ي   العام  في  مسقط  محافظة  في(  وإناثا

 
ً
  للعام  والتعليم  التربية   وزارة  عن   رةالصاد  اإلحصائية  حسب  وطالبة   طالبا

   املحافظة  هذه  اختيار  تمّ   وقد  ،(2018/ 2017)  الدراس ي 
ً
  نسبة   لزيادة  نظرا

 إحصاءات   حسب  وذلك   اإلنترنت؛  إلى  الوصول   يستطيعون   الذين  الطلبة

 . 2018/ 2017 التعليمّية لإلحصاءات السنوي  الكتاب

 . الدراسة مجتمع أفراد توزيع( 2) الجدول  ويبّين

 2 ول دج

  مسقط محافظة  في الدراسة مجتمع أفراد توزيع
 
 والنوع  ملتغير  وفقا

 محافظة مسقط 

 

 املجموع  النوع 

 إناث  ذكور 
 

  7563 4094 3765 أعداد الطلبة

  %100 %52 %48 النسبة%

 الدراسة عّينة. ج

 (  785)  من  الدراسة  عّينة  تكّونت
ً
،  طالبا

ً
لون   وطالبة

ّ
 مجتمع  من%(  10)  نسبة  يمث

   العينة  حجم  ويعتبر  اسة،در ال
ً
 على   املعتمدة   وأداتها  الدراسة  لطبيعة  مناسبا

 اختيارها  تمَّ   االنترنت،  استخدام  في  الذاتية  الكفاءة  ومقياس  االّتجاهات  مقياس

ح  العشوائّية،  الطبقية  بالطريقة    العّينة  أفراد  توزيع(  3)  الجدول   ويوّضِ
ً
  وفقا

 (. 2018/2019)  الدراس يّ   للعام  يّ تماعاالج  والّنوع  مسقط  محافظة  واليات  ملدارس

 3 جدول 

  العّينة أفراد توزيع
 
 ( 2018/2019) الدراس ي  للعام االجتماعي والنوع مسقط محافظة واليات ملدارس وفقا

 اسم املدرسة  العدد  النوع  الوالية 

 (12-1السعيدية للتعليم األساس ي بنين للصفوف ) 30 الذكور  مسقط 

 (12-10اس ي الصفوف )ن للتعليم األسزبيدة أم األمي 30 اإلناث

 (12- 10جابر بن زيد للتعليم األساس ي للبنين ) 80 الذكور  مطرح 

 (12-10الوادي الكبير للتعليم األساس ي للبنات الصفوف ) 80 اإلناث

 (12-10)االمام املهنا بن سلطان للتعليم األساس ي للبنين الصفوف  100 الذكور  بوشر 

 (12-10األساس ي للبنات الصفوف ) ب للتعليمدوحة االد  100 اإلناث

 (12-11أبو تمام للتعليم األساس ي للبنين ) 100 الذكور  السيب 

 (12-11حيل العوامر للتعليم األساس ي ) 100 اإلناث

 ( 12-10راشد بن الوليد للتعليم األساس ي للبنين )  30 الذكور  قريات 

 (12-10ات الصفوف )رابعة العدوية للتعليم األساس ي للبن 30 اإلناث

 (12-11أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي للتعليم األساس ي للبنين ) 55 الذكور  العامرات

 (12-10العامرات للتعليم األساس ي للبنات الصفوف ) 55 اإلناث

  785  املجموع

  االجتماعيّ  النوع ُمتغّير حسب الدراسة عّينة أفراد توّزع( 4) الجدول  ويوّضح

 4 جدول 

 االجتماعي للنوع  بالنسبة العينة أفراد توزيع

 النسبة املئوية% حجم العينة  النوع االجتماعي

 %50.3 395 االناث

 %49.7 390 الذكور 

 % 100 785 املجموع الكلي

 بعد   ما  طلبة  من(  785)  الدراسة  عينة  أفراد  عدد(  4)  الجدول   من  يّتضح

  عدد  كان   حيث  مسقط،  ظةمحاف  في  عشر  الحادي  الصف  من  األساس ي   التعليم

 بلغت   بينما  الدراسة،  عّينة  إجمال  من%(  49.7)  نسبته  بما(  390)  الذكور 

 .%(50.3) بنسبة( 395) االناث أعداد

 

 

 الدراسة ادوات. د

 الرقمّية،  للمواطنة مقياس: وهي أداتين  استخدام خالل من البيانات جمع تمَّ   

  إلى   الرجوع   بعد  وذلك  اإلنترنت،   استخدام  في  الذاتّية   للكفاءة  ومقياس

قة  النظرّية  واألدبّيات  السابقة  الدراسات
ّ
 دراسات   أبرزها  ومن  باملوضوع  املتعل

 [. 15]  ومونسن[ 4] املالح من كّلٍ 

ن وقد  : أداتين  الدراسة مقياس تضمَّ
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 اإلنترنت،   استخدام  في  الذاتّية  للكفاءة  مقياس  عن   عبارة:  األولى  األداة  ●

 .عبارة( 32) ويشمل

  حول   عشر  الحادي  الصف  طلبة  التجاهات  مقياس  عن  عبارة:  الثانية  األداة  ●

 خمس   تضمّ   عبارة(  48)  عباراته  عدد  مجمل  وبلغت  الرقمية،  املواطنة

 : وهي محاور،( 3) إلى وينقسم الخماس ي، ليكرت مقياس حسب استجابات

 . عبارة( 16) وضمَّ  الرقمية، األخالقيات ُبعد ●

 .عبارة( 16) وضمَّ  ة،الرقمي والحقوق  املشاركة ُبعد ●

 . عبارة( 15) وضمَّ   الرقمية، األمية ومحو الرقمي  الوصول  ●

 الدراسة  أداتي صدق

 على   عرضهما  طريق  عن  الدراسة،   ألداتي  الظاهري   الصدق  من  التحّقق  تمَّ   

مين  من   مجموعة ِ
ّ
حك

ُ
صين  امل  النفس   وعلم  التدريس  وطرق   املناهج   في  املتخّصِ

 ووزارة   قابوس،  السلطان   جامعة  من  الرقميّ   واصلالت  مجال  في  وخبراء  التربوي 

دُّ   و.  امليدان   في  التربويين   واملشرفين   العالي،  التعليم  ووزارة  والتعليم،  التربية  ُيعا

   الصدق  طرق   أكثر  من  املحكمين   صدق
ً
دُّ   وكذلك  وسهولة،   انتشارا  أكثرها   ُيعا

 
ً
مين،  مالحظات  ضوء  وفي  ،[51]  الباحثين   قبل  من  استخداما ِ

ّ
حك

ُ
 أجرى   امل

 الكفاءة   ومقياس  الرقمية  املواطنة  مقياس  على  التعديالت  بعضا   الباحثان 

 اتفاق   نسبة  واعتماد  صياغتها  وإعادة  العبارات  تغيير  تمَّ   حيث  الذاتّية،

 . التحكيم لجنة أعضاء إجابات في%( 100)

 الدراسة  أداتي ثبات

ق     عينة خارج من استطالعية عّينة على تطبيقها تمَّ  األدوات سالمة من للتحقُّ

  بمدرسة  لإلناث  واحدة  مدرسة  بواقع  طالبة (  30)  بلغت  األصلية،  الدراسة

 حساب   وتمَّ   ،(21/2/2019)  بتاريخ  وذلك(  12-1)  األساس ي  للتعليم  كهنات 

 بلغت   حيث  ،(Cronbach-Alpha)   كرومباخ  ألفا  الداخلي  االتساق  ثبات  معامل

  قيمة  بلغت بينما ،,(918) قمية الر  املواطنة ملقياس الكلّية الثبات معامل قيمة

ل   وهو  ،,(930)  االنترنت  استخدام  في  الذاتية  الكفاءة  مقياس  ثبات  ثبات  ُمعدَّ

 .للتطبيق األداتان  صالحية على يدل عاٍل 

 الدراسة  إجراءات. ه 

د بعد •
ّ
  النهائّية  الصورة بتطبيق  الباحثان  قام املقياس، وثبات صدق  من التأك

مَّ  ومن  للمقياسين،
ا
 : التالية الخطوات خالل من الطلبة من البيانات جمع ث

نة  أخذ  أجل  من  -   الباحثان   قام  الدراسة،  مجتمع  العينة  أفراد  جميع  من  العّيِ

نة   على  املقياسين   بتطبيق لون   الذين  الدراسة  عّيِ ِ
ّ
 الحادي   الصف   طلبة  يمث

   مسقط،  محافظة  واليات  بمدارس  عشر
ُ
؛  التطبيق  كان   حيث

ً
 حيث   الكترونّيا

 برنامج   طريق  عن  االستبانة  تعبئة  رابط  الدراس ي   الفصل  داخل  طالبال  يسلم

(Google Drive  )البيانات  استالم  تمَّ   وبعدها  باإلنترنت،  االّتصال  بعد   
ً
  إلكترونّيا

،  وتعبئها
ً
 لتفريغ (  SPSS)  االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الرزم  برنامج  عبر  مباشرة

ل وتحليلها  وتصنيفها البيانات  . الدراسة  جلنتائ للتوصُّ

نسيق  - مات   املدراس  مدراء  مع  التَّ
ّ
 وفني   االجتماعية،  الدراسات  مادة  أوائل  ومعل

  املوافقة  ألجل  وذلك  االستبانة؛  تطبيق  موعد   من  أسابيع  قبل  اآللي  الحاسوب

  اإلدارّية  الهيئة  أفراد   جميع  من  للباحثة  املساعدة  وتقديم  املهّمة  وتسهيل

 .والتدريسّية

 ّية اإلحصائ املعالجة.و

  الرزمة  برنامج  استخدام  تمَّ   الدراسة،  أداة  تطبيق   بعد  البيانات  ملعالجة

 :التالي النحو على SPSS اإلحصائية

 في   األساس ي   التعليم  طلبة  اتجاهات  حول   والثاني  األول   السؤال   عن  لإلجابة  -1

  استخدام   في  الذاتّية  الكفاءة  ومستوى   الرقمية،   املواطنة  نحو  عمان  سلطنة

سب  استخراج  تمَّ   االنترنت ِ
ّ
 واالنحرافات   الحسابية  للمتوسطات  املئوية  الن

 . املعيارية

 للمتوّسطات   املئوية  النسب  استخراج  تمَّ   والرابع  الثالث  السؤال  عن  لإلجابة  -2

 الفروق  داللة   على  للتعّرف(  t-test)  واختبار  املعيارّية   واالنحرافات  الحسابّية

 Person Correlation)  ن بيرسو   االرتباط  ومعامل  النوع،  متغّير  بين 

Coefficient  )املواطنة  نحو  االّتجاهات  بين   االرتباطّية  العالقة  عن  للكشف  

 . االنترنت استخدام في الذاتية الكفاءة ومستوى  الرقمّية

 ومناقشتها  النتائج.6

   النتائج على الحكم معيار

  حسابية ال  للمتوّسطات  املئوية  والنسب  الحسابّية   املتوّسطات  نتائج  تفسير  تمَّ 

 الخماس ي   التدّرج  على  بناءً   الذاتية،  الكفاءة  ومستوى   الرقمية  املواطنة  ملقياس

ح الدراسة هذه أداة في املستخدم  (. 5) رقم الجدول  في املوضَّ

 5 جدول 

 الرقمية  املواطنة ملقياس الحسابية للمتوسطات املئوية والنسب الحسابية املتوسطات تفسير 

 مستوى الكفاءة الذاتية ى االتجاهمستو  الدرجة  املتوسط الحسابي 

  إيجابي بدرجة كبيرة  5 5-4,5
ً
 مرتفع ِجّدا

 مرتفع  إيجابي  4 3,5-4,49

 متوسط  محايد )متوسط(  3 2,5-3,49

 منخفض  سلبي  2 1,5-2,49

  منخفض سلبي مرتفع  1 1-1,49
ً
 جّدا

  واطنة امل  نحو  األساس يّ   بعد   ما  التعليم  طلبة  اّتجاهات  مستوى   ما :  األول   السؤال

 الرقمية؟

 املعيارية  واالنحرافات  الحسابّية  املتوّسطات  حساب  تمَّ   السؤال  على  ولإلجابة

  والحقوق  املشاركة الرقمّية، األخالقيات) الثالثة املحاور  عبارات لجميع

  وترتيبها العامة النسبة  واستخراج( الرقمي  الوصول  الرقمية،
ً
 . تنازليا

ل ِ
ّ
  للمجاالت   والرتبة   املعيارّية  واالنحرافات  بّيةالحسا  املتوّسطات (  6)  جدول   ويمث

 . الدراسة  عّينة أفراد استجابات حسب الثالثة،
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 6 جدول 

افات الحسابية املتوّسطات  الرقمية املواطنة ملحاور  والرتبة املعيارية واالنحر

 داللة االتجاه  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املحور  الرتبة

 إيجابي  683. 3.66 األخالقيات الرقمية 1

 إيجابي  705. 3.65 املشاركة والحقوق الرقمية  2

 إيجابي  690. 3.54 الرقمي ومحو األّمّية الرقمية  الوصول  3

 إيجابي  610. 3.62 املتوّسط العام لكّل املحاور 

 الثالثة  الدراسة  ملحاور   الحسابّية  املتوّسطات  أنَّ (  6)  الجدول   من  يّتضح    

ها  الثالثة  املحاور   بين   كبيرة  فروق  هناك  وليس  ،(3,54  - 3,66)  بين   تراوحت
ُّ
  فكل

ا  اإليجابّي،  املستوى   ضمن  يقع  بعد   ما  التعليم  طلبة  اتجاهات  أنَّ   يدل  ِممَّ

  الرقمية   املواطنة   نحو  مسقط  محافظة  في   عشر  الحادي  الصف  من   األساس يّ 

،  جاء
ً
 ي معيار   بانحراف(  3.62)  للمحاور   العامّ   املتوسط   جاءا   حيث  ايجابيا

  متوّسط   أعلى  على(  الرقمّية  األخالقيات)  األول   املحور   حصل  وقد  ،.(610)

 محور   يليه  ،3,66  الحسابي  متوسطة  بلغ  حيث  الدراسة،  عّينة  لدى  حسابي

 املحور   حصل  حين   في  ،3,64  حسابي  بمتوّسط(  الرقمّية  والحقوق   املشاركة )

  العّينة لدى حسابي متوّسط أدنى على( الرقمية  االمية ومحو الوصول ) الثالث

 . 3,54 وبلغ

لت  ما  مع  الحالّية   الدراسة   نتيجة   وتّتفق        مول   دراسة   نتائج   إليه  توصَّ

  الطلبة  قدرة  أوضحت  التي [  52]  ميشيل  ودراسة  ،[30]  سنايدر  ،ودراسة[53]

 االجتماعي،  التواصل  ووسائل  الحديثة  التكنولوجيا  مع  اإليجابّي   التعامل  على

  إليه  توصلت  ما  مع  الدراسة   نتائج  وتختلف.  الرقمية   نة املواط  ملهارات  وإظهارهم

 من   املزيد  هناك  أنَّ   دراسته   أظهرت  حيث  الكويت  في[  26]  السعيد  دراسة 

 .الثانوية املدارس لطالب تطوير إلى تحتاج  التي  الرقمية املواطنة مهارات

 كما   املتسارع،  التكنولوجي  العصر  وطبيعة  تتماش ى   الدراسة  هذه  نتيجة  إنَّ     

ه  لالتصاالت،  الدولي  االتحاد  عن   الصادرة  اإلحصاءات  تشير   عام   نهاية   في  أنَّ

ان   من%(  51,2)  بنسبة  االنترنت  يستخدمون   نسمة  مليار(  3,9)  2018
َّ
  سك

  سلطنة  في اإلنترنت مستخدمي ارتفاع إلى اإلحصاءات تقارير تشير كما العالم،

ر  حيث  ،(3,089,369)   بلغ  فقد  عمان    يستخدمون   الذين  األفراد  نسبة  تقدَّ

 [.45%( ] 69.82) االنترنت

 الذين  واملراهقين   األطفال  أنَّ   للطفولة  املتحدة  األمم  ملنظمة  تقرير  ويشير      

 مستوى   على  لإلنترنت  استخداما  األكثر  الفئة  هي(  24-15)  بين  أعمارهم  تتراوح

لون  حيث العالم، ِ
ّ
 [. 54] العالم أنحاء مختلف في االنترنت مستخدمي ثلث يشك

 في   أجريت  التي   التوعوية  الحمالت  نجاح  إلى  النتيجة  هذه  الباحثان  يعزو   كما      

   عمان،  سلطنة  في  املدرسية  املجتمعات
ُ
  ثقافة  بناء  في  ما  حٍدّ   إلى  نجحت  حيث

ه  وبالتالي  واعية؛  رقمية ح  من  فإنَّ   الرقمية   املواطنة  الطلبة  يتبنى   أْن   املرجَّ

 .  الرقمية املواطنة أجل من التعليم في الذاتية الكفاءة ويظهروا

 االبتزاز   من  للحماية  الوطنية  الحملة  املثال  سبيل  على  الحمالت  هذه  ومن  

متها  التي  اإللكتروني
َّ
 "  شعار  تحت  والتعليم  التربية   وزارة  نظ

ً
 االبتزاز   ضد  معا

مين   الطلبة  جميع  استهدفت  التي   ،"االلكتروني
ّ
  االجتماعيين   واألخصائيين   واملعل

ها  باإلضافة  عمان،  سلطنة  محافظات  مدارس  في  املوجودين   أولياء  شملت  أنَّ

   الرقمي؛  العالم  في  املخاطر  مع  التعامل  كيفية   في  الطلبة  لتوعية  األمور،
ً
  نظرا

ع   وتكنولوجيا  االجتماعي   التواصل  شبكات  استخدام   في   الكبير  للتوسُّ

 [.55] الحياة واحين بمختلف واملعلومات االتصاالت

   مسقط  محافظة   في  واالقتصادي  االجتماعي  الحياة   نمط  أنَّ   كما      
ً
  مقارنة

   من  عمان،  سلطنة  في  األخرى   باملحافظات
ُ
 الشبكي،  االّتصال  سرعة  حيث

جع ِ
ّ

 التواصل   عبر   حسابات  وامتالك  متواصلة  لساعات  االتصال  على  الطلبة  يش

   الدراسة،   متغيرات  أثبتتها  كما  اآلباء   مراقبة  عن  بعيد  االجتماعي
ُ
  تشير  حيث

  محمولة،  هواتف  يمتلكون   الدراسة  عّينة  من%  73  أنَّ   الدراسة  ديراتتق

 . االخرين مع للتواصل اإلنترنت يستخدمون  منهم% 43,2و

 العالم   في  اإليجابي  للسلوك  الطلبة  انتهاج  في  اإليجابية  النتائج  هذه  ولعلَّ       

  وقائّية  ةرقميّ   ثقافة  بناء  إلى  ماسة  بحاجة  املجتمع  ألنَّ   للتفاؤل؛  يبعث  الرقمي 

م  العوملة  ظّلِ   في   استخدام  على  والقدرة  املتسارع  التكنولوجي  والتقدُّ

   واضع مؤّسس إليه دعا ما وهذا  ومسؤولية،  بأمان  التكنولوجيا

 [.3]الرقمية املواطنة محاور 

  للطلبة(  املقياس)  الدراسة   أداة  محاور   مكّونات  في  اإليجابّية  النتائج  أنَّ   كما      

د
ّ
  الدراسية،  املناهج  خالل  من  الرقمية  معارفهم  دعم  هو  نقصهمي  ما  أنَّ   يؤك

   من  الدراسات  من  العديد  به  أوصت   ما   وذلك
ُ
 مواضيع  تضمين  ضرورة  حيث

 اّتجاهاتهم   مستوى   زيادة  في  يسهم  بما  الدراسّية،  املناهج  في  الرقمّية  املواطنة 

 ، [16]  الصمادي  ،[32]  الجزار  ،[8]  املسلماني:  وأبرزها  أفضل  بشكل  الرقمية

[30] Snyder، [26] Alsaeed، [21] Farmer. 

  طلبة  لدى  االنترنت  استخدام  في  الذاتّية  الكفاءة  مستوى   ما:  الثاني  السؤال

 األساس ي؟ بعد ما التعليم

عرُّف  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة   استخدام   في  الذاتية  الكفاءة  مستوى   على  وللتَّ

 املعيارية   النحرافاتوا  الحسابية  املتوّسطات  استخراج  تمَّ   االنترنت،

ح  الذاتية،  الكفاءة  ملقياس  الدراسة  عّينة  أفراد  الستجابات ( 7)  الجدول   ويوّضِ

 . ذلك

 7 جدول 

افات الحسابية املتوّسطات  االنترنت استخدام في الذاتية الكفاءة مقياس عبارات من عبارة على  الدراسة عينة أفراد لتقديرات املعيارية واالنحر

املتوسط   ةالعبار  رقم العبارة 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 الكفاءة

  1.179 4.21 اإلنترنت للعثور على املعلومات التي أحتاجها.  أستطيع استخدام 1
ً
 مرتفع جّدا

  2.248 4.41 قادر على حماية بياناتي الشخصية وأحترم خصوصيات اآلخرين عبر اإلنترنت.  2
ً
 مرتفع جّدا
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املتوسط   ةالعبار  رقم العبارة 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 الكفاءة

  1.181 4.07 للبحث وتنزيل التطبيقات الرقمية. اإلنترنت  يمكنني استخدام 3
ً
 مرتفع جّدا

  1,235 4.05 أستخدم الهاتف املحمول في تصفح اإلنترنت.  4
ً
 مرتفع جّدا

  1.147 4.01 أستخدم اإلنترنت للعثور على معلومات جيدة حول املواضيع التي تهمني.  5
ً
 مرتفع جّدا

 مرتفع  1.248 3.98 كلمة مرور قوية صعب اختراقها. أجيد عمل 6

الة للتواصل مع اآلخرين.  7  مرتفع  1.225 3.97 لديَّ املهارة في استخدام اإلنترنت كطريقة فعَّ

 مرتفع  1.233 3.95 حماية نفس ي من املعتقدات الفاسدة التي أتعرَّض لها عبر اإلنترنت.  يمكنني 8

 مرتفع  1.208 3.92 دة.أستخدم اإلنترنت للبحث عن إجابات على أسئلتي الخاّصة بطريقة جي 9

 في استخدام اإلنترنت.  10
ً
 مرتفع  1,145 3.92 أنا ماهٌر جّدا

اإلنترنت من خالل التقنيات الرقمية، على سبيل املثال: )الهواتف املحمولة يمكنني الوصول إلى  11

 الذكية، أجهزة الكمبيوتر اللوحية، أجهزة الكمبيوتر املحمولة( وقتما أشاء. 

 فع مرت 1.256 3.88

 مرتفع  1.192 3.86 لديَّ مهارة رفع وتنزيل ملفات عبر اإلنترنت. 12

 مرتفع  1.245 3.82 ت املدرسية.أستخدم اإلنترنت في حّل الواجبا 13

 مرتفع  1.260 3.82 قادر على تأمين بياناتي ومعلوماتي الشخصية على اإلنترنت.  14

 مرتفع  1.195 3.80 العامة.أستخدم التكنولوجيا في املدرسة والبيت واألماكن  15

 مرتفع  1.268 3.79 أستطيع التسّوق عبر اإلنترنت.  16

 ودورات تعليمية عبر اإلنترنت. يمكنني 17
ً
 مرتفع  1.361 3.79 أن أتلّقى دروسا

قادر على الحصول والعثور على معلومات مهّمة من خالل قراءة مدّونات أو مشاركات أشخاص   18

 آخرين.

 ع مرتف  1.181 3.77

لدّي مهارة تنظيم املعلومات التي أجدها على اإلنترنت بحيث تكون متماسكة وتجيب عن أسئلة  19

 محددة. 

 مرتفع  1.136 3.74

 مرتفع  1.280 3.72 يمكنني استخدام اإلنترنت في املشاركة في الحياة االجتماعية.  20

 مرتفع  1.236 3.69 أستخدم اإلنترنت لإلجابة عن أسئلة اآلخرين بشكل جيد.  21

 مرتفع  1.322 3.62 أستطيع إخفاء هويتي الحقيقية عندما أستخدم اإلنترنت.  22

 مرتفع  1.287 3.56 قادر على نشر رسائل تحتوي على وسائط مختلقة تعّبر عن مشاعري وأفكاري.  23

 مرتفع  1.287 3.54 لي تأثير إيجابي على حياة اآلخرين من خالل استخدام اإلنترنت.  24

 مرتفع  1.226 3.54 نني نشر ثقافة االستخدام اآلمن عبر اإلنترنت. يمك 25

ن من استخدام االرتباطات التشعبية للعثور على معلومات مهمة بالنسبة لي ولآلخرين. 26
ّ
 مرتفع  1.177 3.53 متمك

 مرتفع  1.241 3.47 لالهتمام عن طريق النشر على اإلنترنت.  أقّدم ألشخاص آخرين معلومات مهّمة ومثيرة  27

 'Facebook :أنا فّعاٌل للغاية في التواصل باستخدام مواقع الشبكات االجتماعية مثل 28

 وغيرها. Twitterو

 مرتفع  1.436 3.38

 مرتفع  1.562 3.31 قادر على استخدام اإلنترنت للتصويت واالنتخابات. 29

ط  1.546 3.21 ير قانوني على اإلنترنت. تحميل مواّد مثل: )املوسيقى، األفالم، البرامج، إلخ( بشكل غأجيد  30  متوّسِ

 منخفض  1.575 2.74 أستطيع اختراق حسابات اآلخرين عبر وسائل التواصل الرقمي.  31

مت الهاكرز الختراق مواقع األخرين.  32
َّ
 منخفض  1.562 2.65 تعل

 مرتفع  64927. 3.7130 العام  املتوّسط

 لدى  االنترنت  استخدام  في  الذاتية  اءةالكف  مستوى   أنَّ (  7)  الجدول   من  يّتضح     

  مسقط  محافظة   في  عشر  الحادي  الصف  من  األساس ي   بعد  ما   التعليم  طلبة

   ،(4,21)  حسابي  متوسط  بمعدل  مرتفع  مستوى   حّقق  قد
ُ
 تراوحت  حيث

 معيار(  5)  رقم  جدول   إلى  وبالرجوع  ،(2,65-4,21)  بين   الحسابية  املتوسطات

 نجد اإلنترنت،  استخدام  في الذاتية كفاءةلل الحسابية  املتوّسطات على الحكم

"    عبارة  فجاءت  مرتفع،  اإلنترنت   استخدام  في  الذاتية   الكفاءة  مستوى   أنَّ 

 كأعلى"  أحتاجها  التي   املعلومات  على  للعثور   اإلنترنت  استخدام  أستطيع

 مواقع   الختراق  الهاكرز   تعلمت"    عبارة  وجاءت  ،(4.21)  بلغ  حسابي  متوسط

 (. 2.65) بلغ حسابي سطمتو  كأدنى" األخرين

 مرتفعة  كانت  املقياس  لعبارات  العّينة  تقديرات  غالبية  أنَّ   الجدول   وُيظهر       

،  مرتفعة  كانت(  5-1)  عبارات  خمس  ماعدا
ً
  فقط  عبارتان   كانت  حين   في  جدا

 تحميل  أجيد"    فقط  واحدة  عبارة  جاءت  بينما  ،(32- 31)  منخفض  بمستوى 

" اإلنترنت  على  قانوني  غير  بشكل(  إلخ  لبرامج،ا  األفالم،  املوسيقى،: )مثل  مواد

 (.3.21) الحسابي املتوسط بلغ حيث( 30) متوسط، بمستوى 

 الكفاءة   لديهم  األساس ي   بعد  ما  الّتعليم  طلبة  أنَّ   البحث  نتيجة  من  اّتضح      

 من  النتيجة  هذه  الباحثان   ويفّسر   ,مرتفعة  بنسبة  االنترنت  استخدام  في  الذاتية

ون   حيث  الدراسة،  عّينة  أفراد  عن  جمعها  التي   العاّمة  البيانات  خالل   ُيعدُّ

 منهم   األغلب  الفئة  أنَّ   هو  ذلك  على  يدلّ   وما  لإلنترنت،  نشيطين  مستخدمين 
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 ارتفاع  إلى  الباحثان  ويرجع  كما  االجتماعي،  التواصل  عبر  حسابات  يمتلكون 

ْن   عدد  ارتفاع  هو  االنترنت  استخدام  التي   ل املحمو   الهاتف  أجهزة  يمتلكون   ما

( 579)  عددهم  بلغ  حيث  االجتماعي،  التواصل  مواقع  إلى  الدخول   لهم  تسمح

   هذا  العّينة،  عدد  إجمالي  من
ً
 طويلة  لساعات  اإلنترنت  استخدامهم  عن  فضال

،  ساعات4-3  بين   تراوحت
ً
  الطلبة  لكفاءة  املرتفع  املستوى   إلى  إشارة  وهي  يومّيا

عا   الذاتّية  فالكفاءة  االنترنت،  استخدام  في
ُ
   دُّ ت

ً
 الذاتي  التقييم  أشكال  من  شكال

ر  التي 
ّ
قة  القرارات  على  تؤث

ّ
  استخدام  عند  اّتخاذها  الواجب  بالسلوكيات  املتعل

 والذي  يمتلكها،  التي  باملهارات  يفعله  أّنه  الفرد  يعتقد  ما  تعكس  فهي  االنترنت،

 . االنترنت بأهمية الطلبة وعي يعني 

   ،[58]  شيونكو  دراسة  مع  الدراسة  هذه  وتّتفق      
ُ
 الذين   الطلبة  يتمتع  حيث

 لديهم   الذين  أولئك   من  أفضل  بمهارات  لإلنترنت  عالية  ذاتية  كفاءة  يمتلكون 

 . لإلنترنت منخفضة ذاتّية كفاءة

 الكفاءة  تصّورات  عن[.  40]  كرابلتوت  دراسة  نتائج  مع  اختلفت  حين   وفي       

 اإلنترنت،   أمن  على  تركيا  في   الثانوي   التعليم  في  يدرسون   الذين  للطالب  الذاتية

 
ُ
  معتدلة بكفاءة يتمّتعون  بأّنهم دراسته أظهرت حيث

ً
  يستخدمون  ال ألّنهم نظرا

 أشارت   التي [  49]  وقاسم  حسنين  دراسة  الى  باإلضافة  كامل،  بوعي  االنترنت

 اإلنترنت   استخدام  نحو  الطلبة  اتجاهات  إلى  القدس  في  دراستهم  نتيجة

 الصحيح  بالشكل  اإلنترنت  تخدام اس  تحسن  ال  الطلبة   فئات  وأّن   متوسطة،

 .واإليجابي

  األساس يّ   بعد  ما  التعليم  طلبة  اتجاهات  مستوى   يختلف  هل:  الثالث  السؤال

 ومستوى   الرقمية  املواطنة   نحو  عمان  سلطنة   في  عشر  الحادي   الصف  من

  الذاتية كفاءتهم
ً
 النوع؟  ملتغّير تبعا

 الرقمية  طنةاملوا نحو الطلبة واتجاهات االجتماعي النوع متغّير -أ

 واالنحرافات   الحسابية  املتوسطات  حساب  تمّ   و  الجزء  هذا  عن  اإلجابة  تّمت

 ويوضح  العام  وللمتوّسط  املقياس  محاور   من  محور   لكلّ "  ت"  واختبار  املعيارية

 :ذلك( 8) الجدول 

 8 جدول 

افات الحسابّية املتوّسطات  متغير   حسب  الرقمية املواطنة نحو  واالتجاه الداللة ومستوى (  ت) وقيمة املعيارية واالنحر

 قيمة ت االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  حجم العينة  النوع  املحاور 

 املحسوبة

 اتجاه الداللة  مستوى الداللة 

 االناث * 000. 3.828 717. 3.56 390 الذكور  االخالقيات الرقمية 

 *000. 3.831 634. 3.75 395 االناث

 االناث 000. 3.934 736. 3.55 390 كور الذ املشاركة والحقوق الرقمية 

 *000. 3.937 659. 3.75 395 االناث

 الوصول الرقمي 

 ومحو األمية الرقمية 

 غير دالة 075. 1.782 749. 3.50 390 الذكور 

 075. 1.780 623. 3.59 395 االناث

 اناث 000. 3.648 658. 3.54 390 الذكور  املجموع الكلي

 000. 3.652 548. 3.70 395 االناث

(*α≥.005 ) 

 مستوى   في  إحصائّية  داللة  ذات   فروق  وجود  إلى(  8)  الجدول   في  النتائج  تشير 

 ما   بالتعليم   عشر،  الحادي  الصف  طلبة  لدى  الرقمية   املواطنة  نحو  االتجاه

  العام،   املتوسط  في  واالناث  الذكور   بين   مسقط  محافظة  في  األساس ي   بعد

  إليه  يشير  كما  اإلناث،  لصالح  االتجاه  مقياس  نم  والثاني  األّول   املحور   وكذلك

ط  جاء   حيث  ،(548).  بلغ  معيارّي   وبانحراف(  3.70)  بلغ   العامّ   الحسابي  املتوّسِ

  وبلغ   ،(3.75)  اإلناث  لصالح   حسابي  متوسط  كأعلى  الرقمّية  األخالقيات  محور 

  الرقمية  والحقوق   املشاركة   محور   يليه  ،(3.56)  للذكور   الحسابي  املتوسط

 للذكور   الحسابّي   املتوسط  وبلغ (  3.75)  لإلناث  الحسابي  املتوّسط  بلغ  حيث

 لصالح  االّتجاه  مستوى   في  إحصائّية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  بينما  ،(3.55)

 .  الرقمّية األّمّية ومحو الرقمي  الوصول  محور  في اإلناث و الذكور 

 الذاتية الكفاءة ومستوى  االجتماعي النوع ُمتغّير -أ

ت  واالنحرافات  الحسابّية  املتوّسطات  حساب  وتمَّ   الجزء  هذا  عن   جابةاإل   تمَّ

  ويوّضح  العام   وللمتوّسط  املقياس  محاور   من  محور   لكلّ   ت  واختبار  املعيارية

 :ذلك( 9) الجدول 

 9 جدول 

افات الحسابية املتوّسطات  النوع  متغّير  حسب الذاتّية الكفاءة ومستوى (  ت) وقيمة املعيارية واالنحر

 مستوى الداللة  قيمة ت املحسوبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي   حجم العينة  النوع االجتماعي س املقيا

مقياس الكفاءة الذاتية في استخدام  

 االنترنت 

 981. 024.- 63201. 3.7125  395 االناث

 981. 024.- 66711. 3.7136  390 الذكور 

 املجموع الكلي
 

785  3.7130 .64927 
  

(α≥.005  ) 

  بين   الحسابية  املتوّسطات  في  تقارب  السابق(  9)  الجدول   خالل  من  يّتضح     

د  واإلناث،  الذكور 
ّ
 فروق  وجود  عدم   إلى  أشارت  التي(  ت)  اختبار  نتائج   ذلك  أك

  الدراسة  عّينة  اتجاهات  في  α≥00.5  الداللة  مستوى   عند  إحصائية  داللة  ذات

   االنترنت  استخدام  في  الذاتية  الكفاءة  نحو
ً
  أنَّ   يعني   وهذا  النوع،  ملتغير  تبعا
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 عشر   الحادي  الصف  من  األساس ي   بعد  ما  التعليم  طلبة  من  الدراسة  عّينة

 .  االنترنت استخدام في الذاتية الكفاءة تجاه املستوى  نفس يمتلكون 

   الفروقات  وجود  الباحثان  ويعزو       
ً
 نحو  الطلبة   اتجاهات  في  النوع  ملتغّير   تبعا

   يقضين   االناث  الطالبات  أنَّ   إلى  الرقمية  املواطنة
ً
 لإلنترنت،  تصّفح  في  أكبر  وقتا

دت  ما  وهذا
ّ
  الدراسة  عّينة  أفراد  عن  جمعها  تمَّ   التي   العاّمة  البيانات  عليه  أك

( 152)  عددها  بلغ  حيث  الواحد  اليوم   في االنترنت  استخدام   ساعات  عدد  حول 

   ،%(53)  بنسبة  ساعة
ً
  بنسبة (  135)  ساعاتهم  بلغت  الذين  بالذكور   ُمقارنة

   إندونيسيا  في[  56]  سوانا  دراسة   مع  الدراسة  هذه  واّتفقت  ،%(47)
ُ
 حيث

 االنترنت   إلى  الوصول   في  األفضلّية  لهّن   كانت  اإلناث  الطالبات  أنَّ   النتائج  أظهرت

   االنترنت  استخدام  في  الذاتية  والكفاءة  املحمولة  الهواتف  عبر
ً
 مع   مقارنة

   تايوان   في[  37]  وشيونج   ينج  دراسة  مع  اختلفت  حين  في.  الذكور 
ُ
  أنَّ   تبّين  حيث

 . اإلناث من إيجابية أكثر  مواقف عن أكثر الذكور  الطلبة

 الوصول   محور   في  إحصائّية  داللة  ذات  فروق   وجود   عدم  الباحثان   وُيرجع      

 امتالك  في  املرتفعة  النسبة  هو  واإلناث  الذكور   بين   الرقمية  األّمّية  ومحو  الرقمي 

 التواصل   مواقع   إلى   الدخول   لهم  تسمح  التي   املحمول   لهاتفا  ألجهزة  الطلبة

بة  اآلباء  رقابة  تكون   أْن   يتوقع  ثمَّ   ومن  عبرهاـ  االجتماعي ا  ٌمغيَّ  أو   يشاهده  عمَّ

دته  ما  وهذا  أبناؤهم،  يتصفحه
َّ
ة  البيانات  أك   عّينة   أفراد  من  جمعت  التي   العامَّ

الع عدم نسبة  أنَّ  الدراسة
ّ
 %. 51  بلغت األبناء حسابات على الوالدين اط

 بعد   ما  التعليم  طلبة  اتجاهات  بين   ارتباطّية  عالقة  توجد  هل:  الرابع  السؤال

 اإلنترنت  استخدام  في  الذاتّية  كفاءتهم  ومستوى   الرقمية  املواطنة  نحو  األساس ي 

 عمان؟  سلطنة في

ة  ارتباطّية  عالقة  وجود  على  وللتعرُّف  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة     
ّ
   دال

ً
  إحصائّيا

 في   عشر  الحادي  الصف  من  األساس ي   بعد  ما   التعليم  طلبة  اتجاهات  بين 

  استخدام  في  الذاتية   وكفاءتهم  الرقمية  املواطنة   نحو  مسقط  محافظة

 املعيارية   واالنحرافات  الحسابّية  املتوّسطات  استخراج  تمَّ   االنترنت،

مَّ   ومن  الذاتية،  الكفاءة  ملقياس  الدراسة  عّينة   أفراد  الستجابات
ا
 خراجاست  ث

ن   ،(Person Correlation Coefficient)  بيرسون   االرتباط  معامل  مقياس  بيَّ

حها كما الرقمية املواطنة مقياس و اإلنترنت استخدام في  الذاتّية الكفاءة   يوّضِ

(:10) رقم الجدول  وفق النتائج تفسير وتمَّ ( 11) جدول 

 10 جدول 

طات تفسير   بيرسون  ملعامل يةالحساب  للمتوسطات املئوية والنسب املتوّسِّ

 نوع االرتباط  معامل االرتباط قيمة

 منعدم 0

 ضعيف  0.00-0.25

 متوسط  0.25-0.75

 قوي  0.75-1

 تام 1

 11 جدول 

 الرقمية  املواطنة ومقياس االنترنت استخدام في الذاتية الكفاءة مقياس بين بيرسون  ارتباط معامل

االنحراف  املتوسط الحسابي  حجم العينة  املقياس 

 عياري امل

قيمة  بيرسون معامل 

 االرتباط

نوع   مستوى الداللة 

 االرتباط

  64927. 3.7130 785 الكفاءة الذاتية في استخدام االنترنت 

.663 

 

1 

 

*.000 

 

 610. 3.62 758 االتجاه نحو املواطنة الرقمية ارتباط كبير

(α≥.005  ) 

 العالقة  ملعرفة   بيرسون   ارتباط  معامل  قيمة  أنَّ (  11)  رقم  الجدول   يبّين       

  وبين  الرقمية  املواطنة  نحو  عشر  الحادي  الصف  طلبة  اّتجاهات  مقياس  بينا 

 ارتباطّية  فالعالقة  ،(0,66)  بلغت  قد  االنترنت،  استخدام  في  كفاءتهم  مقياس

هُ   يعني   وهذا  كبيرة،  بدرجة  طردّية ما  أنَّ
َّ
  خدام است  في  الطلبة  كفاءة  زادت  كل

ما االنترنت
َّ
 . الرقمية  املواطنة نحو  إيجابية  جاهاتهماتّ  كانت كل

  ودراسة   [13]والزهراني  ،[48] الشاعر دراسة مع الدراسة هذه نتائج وتّتفق 

,  57]  الرو   و  وماثيو  ،[41]   وميشيل  وجونز  ،[46]  ولكينجستون   هيلبرت  ]

د حيث[  15] ومونسون 
ّ
ه الدراسات هذه تؤك ما أنَّ

َّ
 أو الذاتية الكفاءة كانت كل

   لديه  الرقمية  املواطنة   مستوى   كانا   عالية   قدرات  بامتالكه   ردالف  اعتقاد
ً
  عاليا

 
ً
 . أيضا

 التوصيات .7

 
ً
   الرقمية املواطنة : أّوال

  املنتج الفاعل العمل نحو اإليجابّية واتجاهاتهم الطلبة معارف توجيه .1

 الناقدة،  املسؤولة   املواطنة  قيمة   لديهم   ويعّزز   املعرفة  يخدم  الذي

 .رقميّ   عالم في ونشيطين  ن فاعلي وكمشاركين

  طريق  عن  لديهم  العاملي  والوعي  الثقافي  الفهم  لتطوير  الطلبة   توجيه  .2

 . املختلفة الرقمي  العصر وسائل خالل من األخرى  الثقافات مع االندماج

   لتشمل  التعليم  في  التكنولوجيا  ودمج  الدراسية  املناهج  تطوير  .3
ً
 تعليما

 
ً
  ثورة   تواكب  حيث  الطلبة،  لدى  املتكاملة  ميةالرق  املعرفة  لتعزيز   أفضل  رقميا

 . العاملّي  الرقميّ  التعليم

 
ً
 االنترنت استخدام في الذاتية الكفاءة: ثانيا

 الوصول   وتوفير  املتنّوعة  الطلبة  احتياجات  تلبية   برامج  نطاق   توسيع  .4

 .  الرقمية والوسائط لألدوات العادل

 من   مختلفة  شكالأ  وتقديم  للمدارس  الرقميّ   الوصول   جودة   تحسين   .5

  من   املزيد  الى  للوصول   الخاص  والقطاع  الحكومي  الدعم  أو  املجتمعي  الدعم

 .  االستقاللية
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  :املقترحات

 مراحل  في  لطلبة  عّينات  تتناول   الحالّية  للدراسة   مماثلة  دراسة   إجراء  .1

  للمواطنة  شمولية  أكثر  صورة  لتعطيا   أخرى،   محافظات  من  مختلفة  تعليمّية

 . عمان سلطنة في ارساملد في الرقمية

 . املدني املجتمع في واملشاركة الرقمّية املواطنة عالقة حول  دراسة إجراء .2

 الرقمية  املواطنة  تنمية  في  االجتماعيّ   التواصل  شبكات  عالقة  حول   دراسة  .3

 . التشاركية

 في  الشباب  مشاركة  وتحسين   تعزيز  في  الرقمية  املواطنة  دور   حول   دراسة  .4

 .  املدنية الحياة

 املراجع 

 العربية  املراجع .أ

 جديد،   تعليم  موقع  مقالة،  الرقمية،   املواطنة (  2014)  مصطفى  القايد،[  2]

: التالي  الرابط  على  متاح  االلكتروني،  الفضاء  ألبحاث  العربي  املركز

https://www.new-educ.com/definition-of-digital-citizenship 

: القاهرة.  وآمال  تحديات  الرقمية  واطنةامل(.  2017. )املغاوري  تامر  املالح،[  4]

 . والتوزيع للنشر السحاب دار

) حمود  بنت  شيخة  الوهيبية،[  5]  الدراسات   معلمي   تصورات(.  2017. 

  عن   عمان   سلطنة  في  ساس ي اال   بعد  ما  التعليم  بمرحلة  االجتماعية

  السلطان  ،جامعة(منشورة  غير  ماجستير  رسالة)الرقمية،  املواطنة 

 . ن عما  سلطنة قابوس،

  رؤية:  الرقمية   واملواطنة  التعليم(.  2014)  إبراهيم  ملياء  املسلماني،[  8]

 .200- 167(. 47)15مصر، -التربية عالم مجلة مقترحة،

  تاريخ االسترداد تم( 2018) االلكتروني االبتزاز املعلومات تقنية هيئة [9]

  من  االسترداد تم(.. 2018, 9 11)
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INTERNET 
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Abstract _This study aimed to identify the attitudes of the 11th grade students in the post- basic education schools 

in the Sultanate of Oman toward digital citizenship and its relation to their self-efficacy in the use of the Internet. 

The study adopted the descriptive method by developing to measures: an attitudes of digital citizenship includes 

three domains: digital ethics, participation and digital rights, digital access and digital literacy; a measure of the 

level of self-efficacy in the use of the Internet of 32 items. To verify the validity of the measurements the researchers 

presented it to a group of experienced arbitrators. The consistency coefficient of the two instruments was calculated 

by using the Alpha Chromabach equation. It was (,918) for the attitudes scale of digital citizenship while the self- 

efficiency scale in the use of the Internet reached (,930). The two measures were applied to a sample consisted of 

(785) male and female students from Muscat Governorate.The results of the study revealed that the level of the 

students ‘attitude towards digital citizenship among 11th grade students in post-basic education was positive, where 

the general arithmetic average was (3.62), while the general arithmetic average of the level of self-efficacy in the 

use of the Internet reached (3.71) which means high self-efficacy. In addition, the results showed a high correlation 

between the attitudes of students towards digital citizenship and their self-efficacy in using the Internet. 

Keywords: Attitudes, Post-Basic Education Schools, Digital Citizenship, Self-Efficacy, Internet. 
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