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درجة إدراك طالبات كليات الرتبية يف جامعة امللك 
 سعود للحقوق واملسؤوليات الرقمية

 *نادية بنت محمد بن حمد املطيري  

 

  

الدراسة على  هدفت الدراسة ملعرفة درجة ادراك طالبات كلية التربية في جامعة امللك سعود للحقوق واملسؤوليات الرقمية، وقد تم تطبيق  _امللخص

طالبة، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت االستبانة التي تم  250طالبات كلية التربية، وتكونت عينة الدراسة من 

املسؤوليات  تصميمها وفقا ألهداف وفرضيات الدراسة، وتوصلت الدراسة الى ان درجة ادراك طالبات كلية التربية في جامعة امللك سعود للحقوق و 

روق في  الرقمية جاءت مرتفعة، كما توصلت الى عدم وجود فروق في درجة ادراك طالبات كلية التربية للحقوق الرقمية تعزى للسنة الدراسية ووجود ف

الدراسة مجموعة من  درجة ادراك طالبات كلية التربية للمسؤوليات الرقمية تعزى للسنة الدراسية لصالح طالبات السنة الدراسية الرابعة، واوصت 

 .التوصيات

 .: كلية التربية، الحقوق الرقمية، املسؤوليات الرقمية، طالبات كلية التربيةالكلمات املفتاحية
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 للحقوق  سعود امللك جامعة في  التربية كليات طالبات إدراك  درجة

 الرقمية  واملسؤوليات
   املقدمة. 1

ساهمت ثورة االنترنت واالتصاالت الرقمية في انتشار وتطور مواقع التواصل  

االجتماعي وعمليات الوصول الى مصادر املعلومات بسهولة وسرعة فائقة. 

ولهذه الثورة املعلوماتية آثار إيجابية على الفرد واملجتمع إذا تم استغالل 

االمثل، وتبرز آثارها واستخدام وسائل االتصال والتقنية الحديثة على الوجه 

السلبية مع عدم االلتزام بالقواعد االخالقية والضوابط والقوانين في 

مجتمعاتنا العربية واملبادئ االساسية التي تنظم شؤون حياتنا االنسانية. 

لقد ادى انتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الى احداث تغييرات 

تكنولوجيا املعلومات تشكل  جوهرية في جميع مناحي الحياة فقد اصبحت

جزءا مما ال يمكن االستغناء عنه وعلى االخص بعد االنتشار الكبير لشبكات 

التواصل االجتماعي والتي اخذت تحتل جزءا من حياة الناس وعلى االخص 

الشباب منهم وهم االشد اقباال على استخدام هذه الشبكات سواء للترفيه او 

فضال عن تكوين الصداقات. وتجدر االشارة بالبحث عن املعرفة ومشاركتها 

الى ان شبكات التواصل االجتماعي تعتبر احد اهم منتجات تكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت والتي جاءت في الوقت الذي يستدعي االستفادة من 

هذه الشبكات في بناء شخصية االنسان وصقل هذه الشخصية وقد تعددت 

[ انها Dabbagh1 [تماعي فقد عرفها التعريفات لشبكات التواصل االج

"ادوات شبكية او تقنيات تؤكد على الجوانب االجتماعية على شبكة الويب"، 

ومما يجدر التنويه عنه هو ان اهمية شبكات التواصل االجتماعي تتزايد من 

يوم ألخر وفي تطور مستمر اذ يزداد عدد مستخدميها من يوم ألخر سواء 

سات بحيث داخل املؤسسات على مختلف انواعها او خارج هذه املؤس

تشابكت االستخدامات بين االستخدام الشخص ي او املنهي او التعليمي وقد 

ادى هذا التزايد الى بروز الحاجة ملعرفة كيفية مشاركة االخر الذي يحقق ما 

يدعى باملواطنة الرقمية. إذا أراد الطالب أن يصبحوا مواطنين عامليين منتجين 

الترابط، فثمة حاجة إلى  يتواصلون مع بعضهم البعض في عالم شديد 

دراسات لتحديد كيفية االستفادة من املواطنة الرقمية لتعزيز االستخدام 

املسؤول للتكنولوجيات من أجل التعاون العاملي وتبادل املعلومات والتعلم. 

هناك حاجة إلى تعليم املواطنة الرقمية ألن الطالب يخاطرون بأمنهم 

 عن الشخص ي وسمعتهم على اإلنترنت وإمكا
ً
نية توظيفهم في املستقبل، فضال

 إلحاق األذى بأنفسهم واآلخرين بسبب سوء استخدام التكنولوجيا لديهم.

هنالك عدد من املخاطر التي يمكن أن تأتي نتيجة الستخدام وسائل  

التواصل االجتماعي وهو األمر الذي حث االهتمام بهذا املوضوع ودراسته على 

طلبة على وجه الخصوص. وبينت بعض صعيد أفراد املجتمع ككل وال

الدراسات بهذا الصدد أن املراقبة الفاعلة للطلبة خاصة من قبل الوالدين 

[ وقد ظهر الحديث عن 2] Wang قد أدت إلى التقليل من تلك املخاطر

ضرورة تطوير املفهوم القديم للمواطنة ً للتطورات التكنولوجية املتسارعة، 

من خالل الدمج بين مقومات املواطنة  وهو األمر الذي يمكن تحقيقه

 لوسائلواستخدام التكنولوجيا، أو بعبارة أخرى االستخدام السليم 

 [.3التكنولوجيا ]

وقد جاءت هذه الدراسة للتعرف على احد ابعاد املواطنة الرقمية واملتمثلة  

بالحقوق واملسؤوليات الرقمية لدى طالبات كلية التربية في جامعة امللك 

 بالشكل الصحيح.  سعود

 مشكلة الدراسة  .2

أدى استخدام الطالب املتزايد لوسائل التواصل االجتماعي داخل وخارج  

املدرسة إلى عدم وضوح الخط الفاصل بين االستخدام الشخص ي والتعليمي 

[. ويشير االستخدام املتزايد لوسائل 4للطالب لوسائل التواصل االجتماعي ]

اجة إلى التواصل االجتماعي في املدرسة وخارج املدرسة إلى أن الطالب بح

معرفة كيفية إشراك اآلخرين بشكل صحيح كمواطنين رقميين. وقد بين 

باحثين إساءة استخدام الطالب للتكنولوجيا بما في ذلك + العديد من ال

مجاالت الخصوصية على اإلنترنت واالهتمامات األخالقية عبر اإلنترنت 

حتملة والتنمر عبر اإلنترنت. ال يعرف الطالب بشكل جوهري املخاطر امل

املرتبطة باستخدام التكنولوجيا كوسيلة اتصاالت. ويمكن أن يتسبب ذلك في 

إصابة الطالب وغيرهم بالضرر الفوري. ويعد االستخدام الواسع النطاق 

لوسائل التواصل االجتماعي في الحياة الشخصية للطالب مصدر قلق لالباء 

يشكل بعض  ألن االستخدام غير الصحيح لوسائل التواصل االجتماعي قد

املخاطر على خصوصيات الطالب ,فاستخدام الطالب الشخص ي 

للتكنولوجيا خارج الغرفة الدراسية يؤثر على مستقبلهم كما هو الحال في 

 [.5قابلية توظيفهم ]

ان مسالة وضع سياسات ضابطة تعمل على حماية الطالب من اخطار  

ادة القصوى من التكنولوجيا الرقمية وتساعد في نفس الوقت على االستف

ميزات هذه التكنولوجيا اصبحت ضرورة حتمية اي بمعنى اخر توعية الطالب 

 بضوابط التعامل مع التكنولوجيا الرقمية من حيث الحقوق واملسؤوليات.

 أ. أسئلة الدراسة 

 في ضوء ذلك تحددت مشكلة الدراسة في محاولة اإلجابة على االسئلة التالية:

كلية التربية في جامعة امللك سعود للحقوق ما درجة ادراك طالبات  -1

 الرقمية؟

ما درجة ادراك طالبات كلية التربية في جامعة امللك سعود املسؤوليات  -2

 الرقمية؟

هل هناك فروق في ادراك طالبات كلية التربية في جامعة امللك سعود  -3

 للحقوق الرقمية تعزى للسنة الدراسية؟

ات كلية التربية في جامعة امللك سعود هل هناك فروق في ادراك طالب -4

 للمسؤوليات الرقمية تعزى للسنة الدراسية؟

 اهمية الدراسة ب.

 :تنبع اهمية هذه الدراسة من خالل ما يلي 

 االهمية النظرية: تنبع االهمية النظرية من اهمية املوضوع الذي تتناوله  -أ

 وهو موضوع حديث نسبيا يتعلق بمسالة تهم الجميع واملتمثلة في الحقوق 

 واملسؤوليات الرقمية نتيجة استخدام وسائل التواصل االجتماعي. 

تي تلقي االهمية التطبيقية: تعتبر هذه الدراسة من الدراسات القليلة ال -ب

الضوء على احد ابعاد املواطنة الرقمية كما انها تضيف بعض وجهات النظر 
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التي يمكن االعتماد عليها السياسات التي تساعد الطالبات في ممارسة سلوك 

 املواطنة الرقمية الصحيحة.

 اهداف الدراسة  ج.

 تهدف هذه الدراسة الى تحقيق ما يلي :

 .كلية التربية في جامعة امللك سعود بمفهوم املواطنة الرقمية توعية طالبات -

 .بيان مدى ادراك طالبات كلية التربية بجامعة امللك سعود للحقوق الرقمية -

القاء الضوء على املسؤوليات الرقمية املترتبة على استخدام طالبات كلية  -

 التربية بجامعة امللك سعود االنترنت.

 حدود الدراسة  د.

 دد الدراسة بما يلي:تتح 

تتمثل في الحقوق واملسؤوليات الرقمية احد ابعاد  الحدود املوضوعية:

 املواطنة الرقمية التسعة

الحدود البشرية: عينة عشوائية من طالبات كلية التربية في جامعة امللك 

 سعود

 الحدود املكانية: جامعة امللك سعود / الرياض 

مليداني من هذه الدراسة خالل الفصل الحدود الزمانية: تم تطبيق الجزء ا

 2020-2019االول من العام الدراس ي 

 مصطلحات الدراسة ه.

املواطنة الرقمية: وتعرف بانها قواعد السلوك املناسب واملسؤول فيما يتعلق 

 . [6] باستخدام التكنولوجيا

والضوابط وتعرف الباحثة املواطنة الرقمية اجرائيا بانه االسس والسلوكيات 

والقواعد التي يجب ان تتوافر لدى طالبات كلية التربية في جامعة امللك 

سعود والتي تعرف الطالبات بحقوقهن ومسؤولياتهن لدى استخدامهن 

 للتكنولوجيا الرقمية

 الحقوق واملسؤوليات الرقمية -

ويقصد بها الحريات التي يتمتع بها الجميع في العالم الرقمي اذ أن الدولة 

دت ملواطنيها حقوقهم في دستورها، ويتمتع املواطن الرقمي بحزمة من حد

الحقوق مثل الخصوصية وحرية التعبير وغيرها، وال بد من فهم هذه الحقوق 

 بالشكل. 

ويقصد به في هذه الدراسة الحقوق التي تتمتع بها طالبات كلية التربية 

في جامعة امللك لية التربية طالبات ك واملسؤوليات التي تقع على عاتقهن

: ويقصد بهم جميع طالبات كلية التربية املوجودات على مقاعد سعود

 .2019/2020الدراسة للعام الدراس ي 

 . اإلطار النظري 3

 مفهوم املواطنة الرقمية

الرقمية مفهوم يتضمن مجموعة من املفاهيم النظرية، وتم اقتراح  املواطنة

عدًدا من املفاهيم املختلفة للمواطنة الرقمية. ووفقا للمنظور املعياري، الذي 

يقترح أن املواطنة الرقمية هي قواعد االستخدام املالئم واملسؤول 

لحقوق للتكنولوجيا ويؤكد املنظور املعياري على أن املستخدم يفهمون "ا

واملسؤوليات" بكونهم مواطنين رقمًيا، بما في ذلك التصرف "بطرق آمنة 

[. ويتم تطوير املواطنة الرقمية للطلبة حيث يقوم 6وقانونية وأخالقية" ]

املعلمون بتعليم الطالب حول مجموعة من املمارسات الرقمية، بما في ذلك 

وق النشر والقوانين كيفية الوصول إلى الوسائط الرقمية، وكيفية متابعة حق

األخرى، وكيفية تحسين التدابير األمنية. اقترح الباحثون تطوير مفهوم 

املواطنة الرقمية لزيادة االحترام ودعم العثور على أن "الشباب الذين 

يحترمون بشكل استباقي وداعم عبر اإلنترنت" ليس فقط أقل عرضة ملضايقة 

 ا عند  ولكن أيًضا من املرجح أن يتدخلو  اآلخرين،

 [.7حدوثه ]

..وتشير املواطنة الرقمية إلى قواعد السلوك املناسب املسؤول فيما يتعلق 

[ بأنها "طريقة حساسة ومعقولة Miles [8باستخدام التكنولوجيا وقد عّرفها 

[، على أنها "القدرة على استخدام Farmer [9للتفاعل عبر اإلنترنت". وعرفها 

و تعرف املواطنة الرقمية : بانها مجموعة من التكنولوجيا بأمان ومسؤولية " 

القواعد والضوابط واملعايير واألفكار واملبادئ املتبعة في االستخدام األمثل 

[ كما تعرف بانها :" السلوك الرقمي Wang [2للتقنية التي يحتاج إليها املواطن 

 القائم على معاملة اآلخرين باحترام وعدم التعدي على خصوصيتهم واإلضرار

بمشاعرهم باإلضافة إلى املشاركة في املجتمع الرقمي وتقديم مساهمات 

اجتماعية مثل مساعدة اآلخرين في حل مشاكل معينة أو تشارك املهارات مع 

أن املواطنة الرقمية تعني إعداد  [10ويرى املسلماني ] Mitchell [7].اآلخرين " 

الطرق السليمة النش ئ وتعليمه كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية ب

املناسبة واآلمنة التي تجلب له املنفعة، من خالل تدريب الطلبة على االلتزام 

بمعايير السلوك اإليجابي عند استخدام هذه الوسائل ألغراض التواصل 

االجتماعي أو ما شابه سواء في املنزل أم في املؤسسة التعليمية والتربوية. 

ا السياق طابع تعليمي من خالل ويأخذ مفهوم املواطنة الرقمية ضمن هذ

ت اكساب الطلبة مهارات استخدام الوسائل التكنولوجيةً  عن املهارات ومهارا

  .[11]  التفكير الناقد للمحتوى الرقمي 

واملواطنة الرقمية هي إعداد النشء للتعامل مع التكنولوجيا والحماية من  

مخاطرها واستخدام التكنولوجيا التي تتضمن أمن الفرد وسالمته 

والسلوكيات القانونية واألخالقية التي يجب أن يمارسها الفرد بوصفه مواطنا 

جملة الضوابط  وتعرف املواطنة الرقمية بأّنها:” فاعال ً مسؤوال فًي املجتمع،

واملعايير املعتمدة في استخدامات التكنولوجيا الرقمية املتعددة، واملتمثلة في 

 أثناء 
ً
 وكبارا

ً
مجموعة من الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها املواطنون صغارا

استخدامهم تقنياتها، واملتمثلة أيضا في الواجبات أو االلتزامات التي ينبغي أن 

[. وتعرف بانها "استخدام الفرد Wangibid [2أثناء ذلك  يؤديها ويلتزم بها في

للتقنيات الرقمية بشكل منتظم وفعال؛ لدعم التعلم واملشاركة االجتماعية 

 [.12والسياسية والحكومية ]

يرتبط مفهوم املواطنة الرقمية بعدد من املفاهيم األخرى ذات الصلة مثل "

رقمي، والتربية الرقمية، األمن الرقمي، والحقوق الرقمية، واالتصال ال

والتجارة اإللكترونية، واملسؤولية الرقمية، والتعلم اإللكتروني، واألعمال 

اإللكترونية، والصحة اإللكترونية، والحكومة إللكترونية والثقافة 

 .[13اإللكترونية ]

 مراحل تنمية املواطنة الرقمية

 [ 14: ]ملواطنة الرقمية باملراحل اآلتيةتمر تنمية ا

مرحلة الوعي: في هذه املرحلة يتم تزويد الطلبة بما يؤهلهم ليصبحوا  -1

مثقفين بالوسائط التكنولوجية وهذا يعني تجاوز املعرفة باملكونات املادية 

والبرمجية واملعارف األساسية، بهدف االنتقال ملرحلة معرفة االستخدامات 

 غير املرغوبة لتلك التكنولوجيا
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ملوجهة: اي القدرة على استخدام التكنولوجيا في مناخ مرحلة املمارسة ا - 2

يشجع على املخاطرة واالكتشاف، ومعرفة ما هو مناسب من االستخدامات 

 التكنولوجية وما هو غير مناسب. 

مرحلة النمذجة وإعطاء املثل والقدوة: تهتم هذه املرحلة بتقديم نماذج  -3

لوجية في البيت إيجابية مثالية بخصوص استخدام الوسائل التكنو 

واملدرسة؛ من اجل ان تكون النماذج املحيطة بالطلبة املتمثلة باآلباء 

واملعلمين نماذج للقدوة الحسنة يمكن للطلبة اتخاذهم قدوة لهم خالل 

 استخدامهم للمواطنة الرقمية.

مرحلة التغذية الراجعة وتحليل السلوك: تتيح هذه املرحلة للطلبة فرص  -4

تهم للتقنيات الرقمية داخل الغرفة الصفية، بهدف مناقشة استخداما

الوصول الى املقدرة على نقد وتمييز االستخدام السليم للتكنولوجيا داخل 

 الغرفة الصفية أم خارجها من خالل تأمل ذاتي ملمارساته.

 مكونات املواطنة الرقمية

 تتكون املواطنة الرقمية من تسعة عناصر كما يلي: 

 الرقمي  الوصول  -1

توفر التكنولوجيا فرًصا ألعداد كبيرة من الناس التواصل والتفاعل بسرعة  

كبيرة. ومع ذلك، ال يملك كل شخص إمكانية الوصول إلى جميع أدوات 

املجتمع الرقمي الجديد. و تعد هذه الفرص غير متاحة على قدم املساواة 

يع املواطنين للجميع ويقصد بذلك توفير الحقوق الرقمية املتساوية لجم

حيث تعمل املواطنة الرقمية على ايجاد تكافؤ الفرص أمام الجميع للوصول 

إلى التكنولوجيا واستخدامها فضال عن دعم الوصول االلكتروني، واستبعاد 

مبدأ االقصاء االلكتروني وهذا يعني بانه يجب أن يكون هدف املواطن الرقمي 

 [. 15ي أمام الجميع ]العمل على توفير وتوسيع الوصول التكنولوج

 التجارة الرقمية  -2

وتعني التبادل االلكتروني للمعلومات وقدرة الفرد على استثمار التقنيات  

الرقمية في التصال والتواصل مع االخرين مهما بعدت االماكن وتباينت 

 [.16االوقات من اجل تحقيق هدف مناسب عبر اساليب وتقنيات متنوعة ]

 االتصاالت الرقمية -3

هي التبادل اإللكتروني للمعلومات حيث يحتاج جميع املستخدمين إلى تحديد  

كيفية مشاركة أفكارهم بحيث يفهم اآلخرون الرسالة. وقد غيرت الهواتف 

املحمولة والشبكات االجتماعية والرسائل النصية طريقة تواصل الناس. كما 

 يتحكم
ً
 جديدا

ً
 اجتماعيا

ً
دت أشكال التواصل هذه هيكال

ّ
في كيفية ووقت  ول

تفاعل الناس. و يوفر االتصال الرقمي للمستخدمين إمكانية الوصول 

الفوري إلى اآلخرين على مستوى غير مسبوق. تفضل العديد من الشركات 

استخدام البريد اإللكتروني عن املكاملة الهاتفية ألن البريد اإللكتروني يوفر 

 للرسالة. ولكن هناك عواقب لهذه امليزة 
ً
املتضمنة لحفظ السجالت. سجال

فقد ينس ى املستخدمون أنه على الرغم من أنهم قد يحذفون رسالة، إال أنه 

 [. 16يتم تخزينها عادة على خادم أو نسخها احتياطًيا للمراجعة املستقبلية ]

 محو األمية الرقمية  -4

، زاد 
ً
هي عملية فهم التكنولوجيا واستخدامها. كلما كان الطالب أفضل تعليما

 من ا
ً
حتمال اتخاذهم لقرارات جيدة عبر اإلنترنت، مثل دعم اآلخرين بدال

تقديم تعليقات سلبية. يشمل محو األمية الرقمية مناقشة محو األمية 

اإلعالمية والقدرة على تمييز املعلومات الجيدة عن السيئة، مثل "األخبار 

قمية مسئولية [. وقد اصبح محو األمية الر 19] املزيفة" من األخبار الحقيقية

فردية واجتماعية على الجميع تحقيقها من أجل توفير فرص التعلم والتدريب 

 [. 17الستخدام التكنولوجيا بكافة أدواتها بالشكل األمثل ]

 اللياقة الرقمية -5

يحرص الجميع على أن يكونوا على قدر من اللياقة لدى تعاملهم مع االخرين 

رين في الواقع الرقمي خالتعامل مع اال  يجب ان يكون لدى في الواقع وهذا ما

وهذا يحتاج الى تدريب الكتساب تلك املهارة لكونها تخضع الى معايير 

واجراءات و تهتم املواطنة الرقمية بنشر "ثقافة االتيكيت" الرقمي بين االفراد 

وتدريبهم ليكونوا مسؤولين في ظل مجتمع رقمي جديد، ليتصرفوا بشكل  

 [.18يم واملبادئ ومعايير السلوك الحسن ]حضاري مع مراعاة الق

 األمن الرقمي -6

ويقصد بها االحتياطات اإللكترونية لضمان السالمة. اذ يمكن أن تنتقل 

الفيروسات األخرى من نظام إلى آخر فلدى استخدام األجهزة في املدرسة أو في 

ة لهذا املنزل، يكون فهم الهجمات والوعي بها وكيفية منعها من املهارات املهم

اليوم وفي املستقبل. يوفر األمن الرقمي االحتياطات الالزمة لضمان أفضل 

سالمة وامن. ويحتاج هذا الى معالجة من حيث تعلم الطالب، وكذلك من 

حيث حماية الطالب واملوظفين واملوارد واملنظمة. في حين أن هناك العديد 

 رقمي الفعال  من االستراتيجيات التقنية املستخدمة لتحقيق األمن ال

 الحقوق واملسؤوليات الرقمية -7

وهي  يقصد بها "املتطلبات والحريات املمتدة لجميع األفراد في العالم الرقمي، 

تساعد في زيادة وعي الفرد بما يمتلكه من حقوق وما يقابلها من واجبات 

تحددها القوانين التي تحكم استخدامه للتقنيات الرقمية بما يعود عليه 

 . [19]  ستخدمين اآلخرين بالفائدةوعلى امل

 الصحة والسالمة الرقمية  -8

التكنولوجيا  يشير إلى الرفاه البدني والنفس ي في العالم الرقمي حيث. توفر 

العديد من الفرص والتمتع، ولكن معرفة كيفية تقييم االستخدام أمر 

أساس ي لحياة صحية ومتوازنة. ومع هذه الحقوق تأتي الواجبات 

واملسؤوليات، فهما وجهان لعملة واحدة ال ينفصالن اذ ال بد للمواطن الرقمي 

ى يصبح منتجا من أن يتعرف على كيفية االستخدام املناسب للتكنولوجيا حت

وفعاال. ً كما أنه ال بد من دراسة ومناقشة الحقوق الرقمية االساسية حتى 

يتسنى فهمها على النحو الصحيح في ظل العالم الرقمي. ومع هذه الحقوق 

تأتي الواجبات أو املسئوليات، فالبد أن يتعاون املستخدمون على تحديد 

 . [20] أسلوب استخدام التكنولوجيا على النحو املناسب

 القوانين الرقمية  -9

أي املسئولية عن األفعال التي تصدر عن الشخص باستخدام التكنولوجيا.  

فكثيرا ما يقوم االفراد بنشر أو تنزيل مواد مختلفة باستخدام البريد 

اإللكتروني ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها، دون أن يدركوا ما قد يترتب 

بعض األفعال غير قانونية كتلك املتعلقة  على أفعالهم من عقوبات، لكون 

بانتهاك بعض حقوق امللكية الفكرية، وعادة ما تسن القوانين والتشريعات 

 للحد من األفعال غير القانونية التي تتم باستخدام التكنولوجيا الرقمية.

 . الدراسات السابقة 4

[ " هدفت الدراسة الى تحديد درجة انتشار مفهوم 19دراسة املوزان ] 

املواطنة الرقمية بين طالبات الجامعة. ويهدف أيًضا إلى تحديد درجة تمثيلهم 

لقيم املواطنة الرقمية أثناء تعلمهم وتواصلهم عبر الشبكات االجتماعية 

اسة إلى تحقيق كأحد بيئات التعليم اإللكتروني، عالوة على ذلك، هدفت الدر 
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العديد من األهداف الفرعية املتعلقة بمدى تأثير درجة التمثيل على تحقيق 

األمن الفكري لدى طالبات الجامعة، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي 

( طالبة في العلوم اإلنسانية بجامعة 89التحليلي، و تم تطبيقه على عينة من )

م استخدام استبيان. وكانت أهم األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض. ت

( كان مدى انتشار مفهوم املواطنة الرقمية بين 1نتائج الدراسة كما يلي: 

( كان مدى تمثيلهم 2٪( 13.5طالبات الجامعة منخفًضا للغاية. ال تتجاوز )

من حيث تطبيقها ملا ورد في موضوعات املواطنة  لقيم املواطنة الرقمية،

شكل كبير لكل موضوع من املوضوعات التالية: الرقمية التسعة، مرتفًعا ب

 .القوانين الرقمية، واألمن الرقمي االتصاالت الرقمية، و 

[ ركزت الدراسة على دور القنوات الفضائية الفلسطينية 20دراسة املدهون ] 

في تعزيز املواطنة بين طالب الجامعات في محافظات غزة. استندت الدراسة 

ب كليات اإلعالم في جامعات )األزهر واإلسالم إلى مسح إعالمي لعينة من طال 

واألقص ى وفلسطين وغزة والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية(. بلغت عينة 

( شخًصا من الطالب 777الدراسة التي خضعت للدراسة االستقصائية )

)ذكور وإناث(. قام الباحث بتطبيق االستبيان كأداة للدراسة. أظهرت النتائج 

ار الصناعية الفلسطينية لها دور نشط في تعزيز قيم املواطنة أن قنوات األقم

احتل حقل )تعزيز االنتماء الوطني(  ٪(،77.7ذات الوزن النسبي العالي ) 

٪(، واحتلت حقل )تعزيز الوحدة 80.5املرتبة األولى، بالوزن النسبي )

٪(، واحتل مجال )تشجيع 78.7الوطنية( املرتبة الثانية، بالوزن النسبي )

٪(. أوصت هذه 72.3بالوزن النسبي ) شاركة السياسية( املرتبة األخيرة،امل

الدراسة بضرورة استخدام القنوات الفضائية الفلسطينية نحو املفاهيم 

 اإليجابية للمواطنة والقيم.

هدفت إلى تفعيل دور املواطنة الرقمية في حل  [21دراسة منى واخرون ] 

لبات كلية التربية في جامعة الطائف في املشكالت التكنولوجية التعليمية لطا

ضوء االحتياجات التعليمية. تكونت عينة الدراسة من طالبات كلية التربية 

 ، 2015/2016بجامعة الطائف في الفصل األول من العام الدراس ي 

، وهو منهج مناسب ملناقشة مشكلة استخدمت الدراسة املنهج الوصفي

املواطنة الرقمية ودورها في حل   تحديد العالقة بين درجة ممارسة سلوك

املشكالت التعليمية في ضوء االحتياجات التعليمية التكنولوجية التي يمكن 

تحقيقها من خالل تفعيل الجنسية الرقمية، وجدت الدراسة مشاكل 

تعليمية محدودة في عينة املجموعة املستهدفة التكنولوجية في الدراسة 

 .في جامعة الطائفالحالية، وهي طالبات كلية التربية 

[ هدفت التعرف إلى قيم املواطنة الرقمية املتضمنة في 22دراسة القحطاني ] 

مقرر تقنيات التعليم من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة االميرة 

نورة، وجامعة امللك خالد، ومعرفة فيما إذا كان هناك فروق بين قيم املواطنة 

التعليم بجامعة االميرة نورة، وجامعة  الرقمية املتضمنة في مقرر تقنيات

امللك خالد، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، كما استخدمت 

مفردة  (35االستبانة التي تم تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من )

احصائية. وتوصلت الدراسة إلى أن قيم اللياقة الرقمية والوصول الرقمي 

ومحور االمية الرقمية والصحة والسالمة الرقمية واالمن واالتصاالت الرقمية 

الرقمي املتضمنة في مقرر تقنيات التعليم في جامعة االميرة نورة كبيرة، بينما 

كانت القوانين الرقمية والحقوق واملسئوليات الرقمية متوسطة، وكانت قيم 

ر التجارة الرقمية ضعيفة. بينما جاءت قيم االتصاالت الرقمية في مقر 

تقنيات التعليم املقرر في جامعة امللك خالد كبيرة، أما قيم اللياقة الرقمية 

والوصول الرقمي والحقوق واملسئوليات الرقمية والصحة والسالمة الرقمية 

واالمن الرقمي متوسطة، وكانت قيم القوانين الرقمية ضعيفة، بينما جاءت 

استجابات املبحوثين في قيم التجارة الرقمية منعدمة. وتبين وجود فروق في 

محاور )اللياقة الرقمية، والوصول الرقمي، والقوانين الرقمية، ومحو االمية 

الرقمية، والتجارة الرقمية( تعزى ملتغير الجامعة لصالح جامعة االميرة نورة، 

بينما لم تظهر فروق في استجابات املبحوثين على )محور االتصاالت الرقمية، 

الرقمية، والصحة والسالمة الرقمية، واالمن الرقمي(. والحقوق واملسئوليات 

كما تبين وجود فروق لصالح االناث في استجابات املبحوثين حول )حور محو 

االمية الرقمية، والتجارة الرقمية( ولم تظهر فروق في باقي املحاور، ولم تظهر 

 فروق تعزى ملتغير سنوات الخبرة اال على محور محو االمية.

[هدفت التعرف إلى تقدير مستوى املواطنة 23صري وشعث ]دراسة امل 

الّرقمية لدى عينة من طلبة جامعة فلسطين من وجهة نظرهم. الكشف عما 

إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير 

أفراد العينة التي تعزى ملتغّير الجنس. اتبعت الدراسة املنهج الوصفي/ 

 وطالبة، طِبقت عليهم استبانة 300نت العينة من )التحليلي، وتكو 
ً
( طالبا

( مجاالت. أظهرت النتائج أن درجة 9( فقرة موزعة على ) 68مكونة من )

التقدير الكلية ملستوى املواطنة الّرقمية لدى أفراد العينة من وجهة نظرهم 

(، كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة 71.13كانت عند وزن نسبي )%

ة بين توسطات تقديرات أفراد العينة الدراسة تعزى إلى متغّير إحصائي

الجنس. أوصت الدراسة بضرورة إدراج املواطنة الّرقمية كمساق أساس ي 

 ضمن مساقات املتطلبات الجامعية.

[ هدفت التعرف الى درجة الوعي بمفهوم 24دراسة السليحات وآخرون ] 

س في كلية العلوم التربويةّ  املواطنة الرقمية لدى طلبة مرحلة البكالوريو 

انة وتألفت اعتمدت الدراسة املنهج الوصفي، واستخدمت الدراسة االستب

الب وطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية. وبعد ( ط230عينة الدراسة من )

التحقق من صدق وثبات االستبانة وجمع البيانات وتحليلها بالطرق 

توصلت الدراسة إلى أن درجة  .SPSSاإلحصائية املناسبة باستخدام برنامج 

وعي الطلبة بمفهوم املواطنة الرقمية متوسطة. كما بينت النتائج عدم وجود 

فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات افراد العينة تعزى للجنس أو مكان 

 السكن ّأو درجة استخدام اإلنترنت أو العمر. 

باملواطنة الرقمية هدفت التعرف الى مستويات الوعي  Mahdi[ 25دراسة ] 

لدى مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي من طلبة جامعة االقص ى 

وعالقة ذلك ببعض املتغيرات )الشبكة املستخدمة، النوع االجتماعي، املعرفة 

(، ولتحقيق أهداف الدراسة ألنترنت، تقبل التعامل باإلنترنتواملهارة با

لدراسة مقياس الوعي استخدمت الدراسة املنهج الوصفي، كما استخدمت ا

لبة جامعة االقص ى بلغ باملواطنة الرقمية الذي تم تطبيقه على عينة من ط

طالب وطالبة، توصلت الدارسة إلى ان: مستوى الوعي  (700عددها )

باملواطنة الرقمية بشكل عام جاء فوق املتوسط، وعند التركيز على أبعاد 

متدنية تمثلت في  املقياس نجد أن املتوسطات جاءت متفاوتة ما بين 

"املشاركة الفعلية" و متوسطة في البعدين "الثقافة الرقمية والحماية في حين 

جاءت نسبة الوعي بأخالقيات املواطنة الرقمية في أعلى مستوى ووجدت 

الدراسة اختالف في مستوى الوعي بمؤشرات املواطنة الرقمية في بعض 

ي باختالف :الشبكة االبعاد لدى مستخدمي شبكات التواصل االجتماع
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االجتماعية املستخدمة، ونوع الجنس، ومستوى املعرفة واملهارة في االنترنت، 

 وفي مستوى تقبل التعامل مع االنترنت.

[ هدفت الى التعرف الى تصورات طلبة جامعة القصيم 11دراسة الصمادي ] 

تمع نحو املواطنة الرقمية، وسبل تفعيلها في املؤسسات التعليمية. وتكون مج

الدراسة من جميع طالب وطالبات البكالوريوس في جامعة القصيم املنتظمين 

( 1026( والبالغ عددهم )2016/ 2015بالدوام الرسمي للسنة الدراسية )

طالبا وطالبة. استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة 

سبل تفعيلها في إلى أن تصورات طلبة جامعة القصيم نحو املواطنة الرقمية و 

املؤسسات التعليمية جاءت بدرجة متوسطة، وعدم وجود فروق دالة 

إحصائيا ألثر متغير الكلية، ووجود فروق ملتغير الجنس ووجود فروق دالة 

 ملتغير عدد ساعات االستخدام يوميا.

[ هدفت التعرف الى مدى توافر قيم املواطنة الرقمية 26دراسة الشمري ] 

اآللي وتقنية املعلومات في املرحلة املتوسطة والثانوية  لدى معلمي الحاسب

وسبل تعزيزها. وقد تالف مجتمع الدراسة من جميع معلمي الحاسب اآللي  

 8018وتقنية املعلومات بمحافظة حفر الباطن، البالغ عددهم )
ً
( معلما

 وتوصلت الدراسة الى توافر  (86ومعلمة، واجرى الباحث مقابلة مع )
ً
معلما

واطنة الرقمية لدى معلمي الحاسب اآللي وتقنية املعلومات في املرحلة قيم امل

املتوسطة والثانوية بدرجة كبيرة، وأن سبل تعزيز قيم املواطنة الرقمية لدى 

معلمي الحاسب اآللي وتقنية املعلومات في املرحلة املتوسطة والثانوية كانت 

 .
ً
 بدرجة كبيرة جدا

الى دور وسائل اإلعالم االجتماعي في نشر  [ هدفت التعرف32دراسة السيد ] 

ثقافة املواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعة، و. تكون مجتمع الدراسة من 

طالب وطالبات جامعة بنها الذين يدرسون في الكليات النظرية )اآلداب، 

والحقوق، والتربية( والكليات العلمية )العلوم، والهندسة، والطب البيطري، 

طالبا وطالبة وتوصلت الدراسة الى أن  151ت عينة الدراسة والتجارة(. وبلغ

طالبات الكليات العلمية أكثر استخداما للتواصل االجتماعي، كما توصلت الى 

ان نسبة كبيرة من طلبة الجامعة ال يعرفون معنى املواطنة الرقمية وطالبت 

 نسبة من الطالب بفرض رقابة على استخدام وسائل اإلعالم الجديدة. 

( السلوك املحترم عبر 1[ ناقشت الدراسة )Mitchell & Jones 7 [راسةد 

( املشاركة املدنية عبر اإلنترنت. قد طورت الدراسة مقياس 2)اإلنترنت و

شاًبا، تتراوح  979املواطنة الرقمية الذي تم تقييمه من عينة مكونة من 

عاًما، وتوصلت الدراسة إلى تعريف املواطنة الرقمية  17و  11أعمارهم بين 

ة بأنها مزيج من السلوك املحترم الطيب في التعامل مع اآلخرين وممارس

األنشطة املدنية، مثل تشارك املهارات ومساعدة الشباب اآلخرين. كما بينت 

نتائج الدراسة ارتفاع درجة االحترام الرقمي في أثناء استخدام الوسائل  

التكنولوجية وارتفاع درجة املشاركة الرقمية للشباب، وانخفاض درجة 

مثل االختراق تعرض الشباب املشاركين في املجتمع الرقمي لآلثار السلبية 

 الرقمي للخصوصية.

[ هدفت إلى توضيح مفهوم املواطنة الرقمية، ومدى 10دراسة املسلماني ] 

الحاجة إليه في هذا العصر، وقد استخدمت الدراسة االستبانة ملعرفة اتجاه 

طالب وطالبات مرحلة التعليم الثانوي في مصر نحو استخدام التكنولوجيا 

طالب وطالبة، وتوصلت  (300لدراسة من )وقد تألفت عينة ا الرقمية،

الدراسة الى ضرورة التأكيد على زيادة توجه الطالب نحو استخدام 

التكنولوجيا الرقمية بمختلف أنواعها، فضال عن املامهم بمعايير السلوك 

الصحيح واملقبول املرتبط باستخدام التكنولوجي مما ينعكس بدوره سلبا 

 على الطالب في هذه املرحلة. 

 . الطريقة واالجراءات 5

 أ. منهج الدراسة 

املتبع في  األفضلاستخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي لكونه املنهج  

مثل هذا النوع من الدراسات التي تهدف إلى جمع بيانات و حقائق عن موقف 

أو ظاهرة محاولة تفسيريا تفسيرا كافيا و واضحا من اجل الوصول إلى فهمها 

 ل املناسبة له.و إيجاد الحلو 

 ب. مجتمع وعينة الدراسة: 

تكّون مجتمع الدراسة من جميع طالبات كلية التربية في جامعة امللك سعود  

( طالبة، وذلك بموجب إحصائية عمادة القبول 2660والبالغ عددهن )

ه. وتم اختيار عينة 1440/ 1439والتسجيل، جامعة امللك سعود للعام 

 ( طالبة.266عشوائية بلغت )

 صادر جمع البيانات.م

 اعتمدت هذه الدراسة على نوعين من البيانات كما يلي: 

 البيانات الثانوية: -

ويقصد بها البيانات واملعلومات التي تم جمعها باالستعانة بالكتب، واألبحاث  

والدراسات السابقة والرسائل الجامعية والدوريات واإلنترنت، والنشرات ذات 

الصلة بموضوع الدراسة للحصول على هذه املعلومات وذلك من أجل بناء 

م أدبيات املوضوع واشتملت على مراجعة أله الجانب النظري لهذه الدراسة.

 بالحقوق واملسؤوليات الرقمية. ذات العالقة

 البيانات األولية: -

ويقصد بها البيانات التي تم الحصول عليها من خالل الدراسة امليدانية  

الحقوق واملسؤوليات الرقمية لدى  باستخدام االستبانة بهدف التعرف على

: ورتها النهائية من جزأينداة في صطالبات جامعة امللك سعود وقد تكونت األ 

األول يتضمن بيانات أولية عن افراد عينة الدراسة " و يضم الجزء الثاني 

 الفقرات التي تقيس ابعاد الدراسة. 

 ج. أداة الدراسة: 

تم إعداد الصورة األولية ألداة الدراسة باالعتماد على الدراسات السابقة.  

وبناء على ذلك فقد تمكنت الباحثة من تحديد املجاالت التي شكلت بموجبها 

أداة الدراسة، وتم وضع عدد من الفقرات تحت كل مجال من املجاالت التي 

بات افراد شملتها. وقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماس ي لقياس اجا

( درجات، 4( درجات، وموافق = )5عينة الدراسة كما يلي: موافق بشدة = )

 وغير موافق بشدة =( درجة واحدة.  2 = درجات، وغير موافق 3 ومحايد =

 صدق أداة الدراسة

تم استخدام أسلوب الصدق الظاهري، بهدف التأكد من مدى صالحية  

االستبانة ومدى مالءمتهما ألغراض الدراسة، وذلك من خالل عرضها على 

( محكمين، من أعضاء هيئة التدريس في 10لجنة من املحكمين تألفت من )

الجامعات السعودية وطلب منهم إبداء الرأي، فيما يتعلق بمدى صدق 

الستبانة وكل فقرة فيهما، ومدى مناسبتهما للقياس وذلك للحكم وصالحية ا

على مدى انتماء الفقرات للمجاالت التي تم تحديدها وقد تم االخذ بمالحظات 

 املحكمين.
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 ثبات أداة الدراسة

 من أجل اختبار ثبات أداة الدراسة تم استخدام اختبار كرونباخ ألفا الختبار

ل التالي يبين قيم معامل كرونباخ الفا البعاد االتساق الداخلي لألداة والجدو  

 الدراسة.

 1جدول 

 قيم معامل كرونباخ الفا البعاد الدراسة

 كرونباخ الفا عدد الفقرات املتغير 

 90.2 23 ادراك طالبات كلية التربية في جامعة امللك سعود للحقوق الرقمية 

 92.8 18 كلية التربية في جامعة امللك سعود للمسؤوليات الرقمية ادراك طالبات 

 94.3 41 االداة ككل 

 االحصائية املعالجة اساليب

 في ( SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزمة برنامج الدراسة استخدمت

 استخدام خالل من الدراسة اسئلة على واالجابة الوصفي التحليل إجراء

 :التالية اإلحصائية األساليب

 من إجاباتهم، ووصف العينة أفراد خصائص لعرض وذلك: الوصفي اإلحصاء

 : يلي ما استخدام خالل

 التكرارية التوزيعات لقياس استخدامها سيتم: املئوية والنسب التكرارات •

 .االستبانة عبارات على وإجاباتهم العينة أفراد لخصائص النسبية

 لقياس  املركزية النزعة مقاييس كأبرز  استخدامه تم: الحسابي املتوسط •

 .االستبانة أسئلة على العينة أفراد إجابات متوسط

 االنحراف لقياس التشتت مقاييس كأحد استخدامه تم: املعياري  االنحراف •

 .الحسابي وسطها عن العينة أفراد إجابات في

 للعلوم اإلحصائي البرنامج الدراسة استخدمت : التحليلي اإلحصاء •

 :التالية اإلحصائية واملؤشرات األساليب لتطبيق وذلك( SPSS) االجتماعية

 اسئلة على لإلجابة( :Simple Regression) البسيط الخطي االنحدار تحليل •

 الدراسة

 .الدراسة أداة ثبات الختبار( Cronbach Alpha) الدراسة أداة ثبات معامل •

 الدراسة عينة وصف 

 2 جدول 

 العلمي  املؤهل حسب الدراسة عينة توزيع

 املتغير  الخيار التكرار النسبة

 هل العلمي ؤ امل سنة اولى 50 20.0

 سنة ثانية 84 33.6

 سنة ثالثة 47 18.8

 رابعة  سنة 37 14.8

 ماجستير 32 12.8

 مئوية وبنسبة( 60) املشاركات االولى السنة طالبات' عدد ان  الى الجدول  يبين  

 وبلغ %( 33.6) مئوية وبنسبة( 84) الثانية السنة طالبات عدد وبلغ%( 20)

 طالبات عدد وبلغ ،%(18.8) مئوية وبنسبة طالبة (47) الثالثة طالبات عدد

 ان الى االشارة وتجدر%( 14.8) وقدرها مئوية وبنسبة( 37) الرابعة السنة

 %(. 12.8) بنسبة اي طالبة( '32) بلغ املاجستير طالبات عدد

  نتائجال. 6

 الدراسة بيانات تحليل

 ادراك درجة ملعرفة املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات استخدام تم

 تبين التالية والجداول  الرقمية واملسؤوليات للحقوق  الدراسة عينة افراد

 ذلك

 3 جدول 

رافات الحسابية املتوسطات  الرقمية  للحقوق  سعود امللك جامعة في التربية كلية طالبات الدراك املعيارية واالنح

وافقة  درجة الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارة الرقم   امل

 متوسطة 21 1.1360 3.432 تدركين ان استخدامك للتكنولوجيا خارج الغرفة الصفية يؤثر على مستقبلك  1

 متوسطة 19 1.1352 3.620 من الوصول الى املعرفة  يساعدك استخدام التكنولوجيا 2

 متوسطة 20 1.1779 3.564 بتوافر لديك ادراك للمخاطر املحتملة املرتبطة باستخدام التكنولوجيا 3

 متوسطة 22 1.2813 3.192 تدركين حقك في الشراء عبر االنترنت  4

 متوسطة 23 1.3693 3.112 تدركين حقك في تبادل املعلومات مع زميالتك  5

 مرتفعة 1 8111. 4.448 تدركين بحقك في التعامل مع التكنولوجيا الرقمية 6

 مرتفعة 7 8867. 4.212 تدركين الحقوق الرقمية املمنوحة لك  7

 مرتفعة 15 1.0252 3.904 درك حقي في استخدام الوسائل التكنولوجية في جميع املجاالت 8

 مرتفعة 10 9699. 4.152 أدرك ماهية االتصال الرقمي وأهميته.  9

 مرتفعة 11 1.1067 4.004 تساعد التقنيات التكنولوجيا على أخذ املعلومات العلمية بسهولة 10

 مرتفعة 5 8470. 4.248 أدرك أهمية الوسائل التكنولوجية في تنمية مهاراتي في الجامعة 11
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وافقة  درجة الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارة الرقم   امل

 مرتفعة 2 7939. 4.345 أدرك أن عملية التواصل املتزامن وغير املتزامن أصبحت اسهل  12

 مرتفعة 3 8964. 4.296 تشعرين بعدم وجود رقابة على اإلنترنت،  13

 مرتفعة 17 1.0393 3.832 املعلومات درجة شعورك بحق استخدام  14

 مرتفعة 16 9762. 3.896 لديك امكانية في الوصول الى املعلومات  15

 مرتفعة 4 8669. 4.252 تدركين الحق في استحداث املعلومات واملعارف  16

 مرتفعة 12 1.0637 3.968 درجة ادراك بالحق في الخصوصية 17

 مرتفعة 18 1.0734 3.780 لك الحق في حرية التعبير  تدركين بان 18

 مرتفعة 7 7960. 4.212 تتوافر امامي آليات وتقنيات الوصول الرقمي  19

 مرتفعة 9 8106. 4.172 لي الحق في التدريب على استخدام االتصاالت الرقمية 20

 مرتفعة 12 1.0135 3.968 ادرك حقي باالتصال في اي فرد كان  21

 مرتفعة 6 8528. 4.236 ادرك حقي يعدم االقصاء االلكتروني  22

 مرتفعة 14 9802. 3.916 اشعر بتكافؤ الفرص أمام الجميع بخصوص التكنولوجيا. 23

 مرتفعة  0.5672 3.942 املتوسط الكلي  

 تقيس  التي  العبارات على الدراسة عينة افراد إجابات( 3) الجدول  يبين     

  وقد  الرقمية للحقوق  سعود امللك جامعة في التربية كلية طالبات ادراك

 هذه  وتشير( 3.112-4.448) بين  ما الحسابية املتوسطات تراوحت

 املتوسطة بين  جاءت الدراسة عينة افراد اتجاهات أن  الى املتوسطات

 بلغ  الكلي الحسابي املتوسط ان  الى الجدول  يشير كما واملرتفعة،

 في  التربية كلية طالبات ادراك قياس متوسط ان  على يدل ،مما(3.942)

 املتوسطات ترتيب بعد انه الى االشارة وتجدر. مرتفعا جاء سعود امللك جامعة

"  على تنص والتي ( 6) الفقرة جاءت اهميتها حسب الدراسة لفقرات الحسابية

 بمتوسط االولى املرتبة في" الرقمية التكنولوجيا مع التعامل في بحقك تدركين 

 رقم  الفقرة جاءت بينما( 8111). معياري  وانحراف( 4.448) مقداره حسابي

 املرتبة في".  زميالتك مع املعلومات تبادل في حقك تدركين "  على تنص التي ( 5)

 مقداره  معياري  وانحراف( 3.112) مقداره  حسابي بمتوسط االخيرة

 درجة تقيس التي  للعبارات الحسابية املتوسطات من ويتضح(. 1.3693)

 من  مرتفع ادراك هناك ان  سعود امللك جامعة في التربية كلية طالبات ادراك

 .املمنوحة الرقمية للحقوق  الطالبات قبل

 4 جدول 

رافات الحسابية املتوسطات  الرقمية  للمسؤوليات سعود امللك جامعة في التربية كلية طالبات إلدراك املعيارية واالنح

وافقة  الرتبة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  العبارة الرقم   درجة امل

 مرتفعة 15 9787. 3.900 تؤيدين استخدام ضوابط للتعامل مع التكنولوجيا الرقمية 24

 مرتفعة 13 9115. 4.112 الكتروني يحتوي على معلومات حساسة تحاولين تفادي ارسال بريد  25

 مرتفعة 10 9065. 4.204 تتجنبي ازعاج االخرين 26

 مرتفعة 11 8952. 4.184 تلتزمي باالتيكيت الرقمي  27

 مرتفعة 2 7928. 4.492 بياناتهم حمايةرين في سبيل خ تحترمين اجراءات اال  28

 مرتفعة 1 7180. 4.524 القيام بالنقل املباشر للمعلومات من االنترنت  تحاولين عدم 29

 مرتفعة 5 9026. 4.284 تتفادين ارسال معلومات بالبريد االلكتروني يمكن االخرين من الوصول اليها  30

 مرتفعة 4 7544. 4.444 أتعرض للغش في أثناء التسوق اإللكتروني. 31

 مرتفعة 3 7968. 4.460 القانونية الخاصة بالجرائم اإللكترونيةأعرف العقوبات  32

 مرتفعة 8 8253. 4.240 ابتعد كليا عن الجريمة الرقمية، 33

 مرتفعة 9 8612. 4.229 ابتعد عن تصفح مواقع مشبوهة خطيرة، 34

 مرتفعة 6 9316. 4.260 اراعي معايير السلوك الصحيح املرتبط باستخدام التكنولوجيا، 35

 مرتفعة 7 9312. 4.253 اتجنب انشاء كافة أنواع الفيروسات املدمرة  36

 مرتفعة 12 8675. 4.136 امتنع عن التنزيل غير املشروع مللفات االخرين  37

 مرتفعة 13 9629. 4.112 اتفادى اختراق معلومات اآلخرين  38

 مرتفعة 14 1.0135 3.968 التزم بشكل تام بقوانين املجتمع الرقمي،  39

 متوسطة 17 1.2358 3.619 اتفادى التجسس على معلومات االخرين  40

 متوسطة 16 1.2400 3.667 معلومات مسيئة للمجتمع  ابتعد عن نشر ما 41

 مرتفعة  0.6708. 4.172 املتوسط الكلي  

 ادراك تقيس التي  العبارات على الدراسة عينة افراد إجابات ( 4) الجدول  يبين  

 املتوسطات الرقمية للمسؤوليات سعود امللك جامعة في التربية كلية طالبات

 اتجاهات أن  الى املتوسطات هذه وتشير( 3.619-4.524) بين  ما الحسابية

 ان الى الجدول  يشير كما واملرتفعة، املتوسطة بين  جاءت الدراسة عينة افراد
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 ادراك قياس متوسط ان  على يدل مما ،(4.172) بلغ الكلي الحسابي املتوسط

 .مرتفعا جاء الرقمية للمسؤولية سعود امللك جامعة في التربية كلية طالبات

 الدراسة لفقرات الحسابية املتوسطات ترتيب بعد انه الى االشارة وتجدر

 القيام عدم تحاولين"  على تنص والتي ( 29) الفقرة جاءت اهميتها حسب

 بمتوسط االولى االولى املرتبة في" االنترنت من للمعلومات املباشر بالنقل

 رقم الفقرة جاءت بينما( 7180). معياري  وانحراف( 4.524) مقداره حسابي

 املرتبة في". االخرين معلومات على التجسس اتفادى" على تنص التي ( 40)

 مقداره اري معي وانحراف( 3.619) مقداره  حسابي بمتوسط االخيرة

 درجة تقيس التي  للعبارات الحسابية املتوسطات من ويتضح(. 1.2358)

 من مرتفع ادراك هناك ان  سعود امللك جامعة في التربية كلية طالبات ادراك

 .الرقمية للمسؤولية سعود امللك جامعة في التربية كلية الطالبات قبل

 االول  السؤال اختبار نتائج 

 الرقمية؟ للحقوق  سعود امللك جامعة في التربية كلية طالبات إدراك درجة ما

 5 جدول 

 االول  السؤال تحليل نتائج

 T املحسوبة T الجدولية درجات الحرية مستوى  الداللة

0.000 249 1.96 26.377 

 وهي 26.377=  املحسوبة t قيمة أن  إلى( 8) الجدول  في الواردة النتائج تشير     

 مستوى  عند احصائيا دالة وهي 1.96 تساوي  والتي  الجدولية قيمتها من اعلى

(α = 0.05 )اي البديلة الفرضية وقبول  العدمية الفرضية رفض يعني  وهذا 

 الرقمية الحقوق  سعود امللك جامعة في التربية كلية طالبات تدرك

 الثاني السؤال نتائج

 للمسؤوليات سعود امللك جامعة في التربية كلية طالبات إدراك درجة ما

 الرقمية؟

 6 جدول 

 الثاني السؤال تحليل نتائج

 Tاملحسوبة T الجدولية درجات الحرية مستوى  الداللة

0.000 249 1.96 30.519 

 30.519=  املحسوبة t قيمة أن  إلى( 9) الجدول  في الواردة النتائج تشير      

 عند  احصائيا دالة وهي 1.96 تساوي  والتي الجدولية قيمتها من اعلى وهي

 الفرضية وقبول  العدمية الفرضية رفض يعني  وهذا( α = 0.05) مستوى 

 املسؤوليات  سعود امللك جامعة في التربية كلية طالبات تدرك اي البديلة

 .الرقمية

 الثالث  السؤال 

 لحقوق  سعود امللك جامعة في التربية كلية طالبات ادراك في فروق هناك هل

 الدراسية للسنة يعزى  الرقمية

 One way)األحادي  التباين تحليل الباحثة استخدمت السؤال هذا الختبار

ANOVA ) اليها التوصل تم التي  النتائج يوضح التالي والجدول. 

 7 جدول 

 One Way ANOVA األحادي التباين تحليل

 مستوى الداللة  الجدولية  F املحسوبة F مربع املتوسط الحسابي  درجات الحرية مجموع املربعات  

 382. 2.26 1.063 341. 5 1.707 بين املجموعات

    321. 244 78.391 ضمن املجموعات

     249 80.098 االجمالي

 املحسوبة ( F) قيمة أن( 7) السابق الجدول  في الواردة البيانات من يتبين   

 الفرضية قبول  يعني  وهذا احصائيا دالة غير وهي الجدولية( F) قيمة من اقل

 التربية كلية طالبات ادراك في إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال اي العدمية

 الدراسية للسنة تعزى  الرقمية للحقوق  سعود امللك جامعة في

 الرابع  السؤال

 سعود امللك جامعة في التربية كلية طالبات ادراك في فروق يوجد هل

  للسنة يعزى  الرقمية للمسؤوليات

 الدراسية

 

 8 جدول 

 One Way ANOVAاألحادي  التباين تحليل

 مستوى الداللة الجدولية F املحسوبة F مربع املتوسط الحسابي درجات الحرية مجموع املربعات 

 0.18 2.26 2.788 995. 5 4.976 بين املجموعات

    356. 244 86.790 ضمن املجموعات

     249 91.766 االجمالي 

 املحسوبة( F) قيمة أن ( 8) السابق الجدول  في الواردة البيانات من يتبين      

 الفرضية رفض يعني  وهذا احصائيا دالة وهي الجدولية( F) قيمة من اكبر

 في التربية كلية طالبات ادراك في إحصائية داللة ذات فروق جودو  العدمية

 لصالح الدراسية للسنوات تعزى  الرقمية للمسؤوليات سعود امللك جامعة

 . الرابعة السنة طالبات
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 التوصيات. 7

 بدرجة  الرقمية للحقوق  سعود امللك جامعة في التربية كلية طالبات تدرك      

 وسائل  استخدام في لحقوقهن الطالبات تفهم الى يشير وهذا مرتفعة

 في  التربية كلية طالبات ان  الى الدراسة توصلت كما االجتماعي التواصل

  الى  يشير وهذا مرتفعة بدرجة الرقمية املسؤوليات تدرك سعود امللك جامعة

 التي  الرقمية للمسؤوليات سعود امللك جامعة في التربية كلية طالبات معرفة

 هذه  احترام وااللتزام االجتماعي التواصل وسائل استخدام عن تنتج

 طالبات  ادراك في فروق وجود عدم الى ايضا الدراسة وتوصلت املسؤوليات

 الدراسية للسنة تعزى  الرقمية للحقوق  سعود امللك جامعة في التربية كلية

 سعود امللك جامعة في التربية كلية طالبات ادراك في فروق ووجود

 الرابعة السنة طالبات لصالج الدراسية للسنة تعزى  الرقمية للمسؤوليات

 بسلبيات  سعود امللك جامعة في التربية كلية طالبات بتوعية الدراسة واوصت

 بالشكل  استخدامه عدم حالة في عنه تنتج قد التي  واملخاطر الرقمي  التواصل

 بطرق  سعود امللك جامعة في التربية كلية طالبات تعريف وكذلك الصحيح

 وإكسابهن  األخرين، وعلى عليهن وتأثيراتها الحديثة، الرقمية التقنيات عمل

 التربية كلية طالبات وتوجبه وسليم امين  بشكل  الستخدامها الالزمة املهارات

 استخدام على املترتبة الرقمية املسؤوليات الى سعود امللك جامعة في

 اساءة  حالة في لها يتعرضن قد التي  املخاطر وبيان  الحديثة التقنيات

 .التقنيات هذه استخدام

 املراجع 

 العربية  املراجع. أ
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ABSTRACT_ The study aimed to investigate the degree of students of College of Education perception at 

King Saud University for digital rights and responsibilities. The study was applied on Educational college 

student. The study sample consisted of 250 Students. Analytical descriptive methodology was used. The 

study also used the questionnaire which was designed according to study objectives and hypothesis. The 

study concluded that the degree of perception of Education college in King Saud University for digital 

rights and responsibilities was high. The study also concluded that there are no differences in the degree of 

perception of students of the College of Education for digital rights due to academic year and there are 

differences in the degree of perception of college students Education for digital responsibilities due to 

academic year in favor of fourth-year students, the study recommended a set of recommendations 
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