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ABSTRACT: This study aimed to reveal the degree to which the Jordanian university students possess digital citizenship
skills through the selected set of variables: (gender, type of the college, the university, the academic year- level).Using a
descriptive analytical method, a (45) item questioner was developed divided into three categories. The first, digital
responsibility skills. The second, digital skills and the third, digital safety skills. The sample consisted of (5200) students,
who were randomly selected form (6) universities. Results indicated that the degree of possessing digital skills was high.
Whereas possessing the digital safety and digital responsibility skills was moderate. The study indicated that there were no
statistically significant differences at the level of significance (α = 0.05) between the mean responses of the respondents
according to different variables (sex, college and school year), while it pointed out that there are differences according to
variable difference (University) between the University of Jordan and Mu'tah University in favor of University of Jordan.
Keywords: Citizenship, Digital citizenship, Jordanian universities.

مدى امتالك طلبة الجامعات األردنية الحكومية ملهارات املواطنة الرقمية
خولة رسمي الراشد
كلية العلوم التربوية || الجامعة األردنية || األردن
 هدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى امتالك طلبة الجامعات األردنية الحكومية ملهارات املواطنة الرقمية من وجهة نظر:امللخص
ُ
 والسنة، والجامعة، الكلية،( تعزى ملتغيرات (الجنسα = 0.05)  والتعرف على مدى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند،الطلبة
:) فقرة مصنفة إلى45(  حيث تم جمع املعلومات من خالل استبانة مكونة من، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي.)الدراسية
 وشمل مجتمع الدراسة جميع طلبة البكالوريوس في الجامعات األردنية الحكومية. والسالمة الرقمية، املسؤولية الرقمية،املهارات الرقمية
ً
 وبعد إجراء املعالجات،) طالبا وطالبة تم اختيارها بالطريقة العشوائية5200(  أما العينة فتكونت من.) طالبا وطالبة196150( وعددهم
اإلحصائية املناسبة توصلت الدراسة إلى أن درجة امتالك طلبة الجامعات األردنية الحكومية ملهارات املواطنة الرقمية مرتفعة ومهارات
) بين0.05 = α(  وأشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة.السالمة واملسؤولية الرقمية متوسطة
ً
ً
 بينما أشارت إلى وجود فروق تبعا،)متوسطات استجابات أفراد العينة تبعا الختالف املتغيرات (الجنس والكلية والسنة الدراسية
.الختالف متغير (الجامعة) بين الجامعة األردنية وجامعة مؤتة وذلك لصالح الجامعة األردنية
. الجامعات األردنية، املواطنة الرقمية، املواطنة:الكلمات املفتاحية

: املقدمة-1

ً
ٌ
تعد املواطنة من أكثر املفاهيم تداوال في مجاالت النشاط اإلنساني التي حازت على اهتمام كبير من املفكرين
 إال أن معظم الناس قد اختلفوا في آرائهم حول املواطنة نظرا لتنوع املذاهب،والفالسفة ورجال القانون والسياسية
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والنظريات التي ينطلقون منها ،باإلضافة إلى االختالف في مستويات التقدم الحضاري بين الشعوب والدول ،مما أدى
إلى خالف في وضع معايير ممارسة املواطنة.
وللمواطنة الفاعلة آثار إيجابية تنعكس على املجتمع والدولة وتتمثل بشيوع ثقافة السلوك املدني وثقافة
دولة املواطنة إال أن تحقيقها يتطلب توفير مجموعة من الشروط وهي :تأمين وضع اجتماعي يستجيب للحاجات
األساسية للمواطنين ،ووجود نظام قانوني وقضائي متشبع بقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وتوفير مؤسسات
تعليمية تنش ئ األجيال على قيم املواطنة ،باإلضافة إلى مجتمع مدني فاعل ومتحرك داخل املجتمعات الديمقراطية
(بودراع.)2014 ،
ويتطلب الوصول إلى املواطنة املبتغاة في القرن الحادي والعشرين مجموعة ممارسات تتضح في ثالثة أبعاد
هي ،البعد األول :إعداد الطلبة للمشاركة الفاعلة كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات بإكسابهم املهارات
واملعارف الالزمة التي تمكنهم من أن يكونوا مواطنين فاعلين بما يتناسب مع تحديات القرن الحادي والعشرين .البعد
الثاني :إعادة تشكيل مفهوم املواطنة من منظور عالمي ويشير إلى أن التربية للمواطنة ال تقتصر على التحديات املحلية
وإنما الفرص العاملية ويتطلب رفع مستوى فهم الثقافات األخرى واحترامها ،والبعد الثالث :التركيز على املواطنة
الرقمية واألخذ بعين االعتبار الفضاء الرقمي وانتشار اإلنترنت عند الحديث عن املواطنة في القرن الحادي والعشرين،
حيث تشمل املواطنة الرقمية زيادة الوعي بكيفية استخدام التكنولوجيا بطريقة سليمة وزيادة القدرة على العثور
على املعلومات وتقييمها ومشاركة املعلومات دون اإلضرار باملجتمع ).)Mansilla& Jakson, 2011
ً
ً
ً
وعلى ذلك أصبحت املواطنة الرقمية ُبعدا جديدا من أبعاد املواطنة التي تتطور باستمرار تبعا للتغيرات التي
تطرأ على املجتمعات ،فالتغير التكنولوجي الذي طرأ على املجتمعات قد عكس مواطنة بمفهوم جديد يشترك مع
املواطنة في عدة عوامل منها ارتباطهما بوجود املجتمع ،فاملواطنة ترتبط باملجتمعات وكذلك للمواطنة الرقمية
مجتمعها الخاص بها ،وكالهما يقوم على مجموعة من الحقوق والواجبات ويدعوان إلى التوازن بينهما ،وكذلك تتطلب
كال املواطنة واملواطنة الرقمية مشاركة أفراد املجتمع وتدعوان إلى االلتزام بمجموعة من املبادئ األخالقية في تفاعل
األفراد ،وتتطلبان تعلم مبادئهما من خالل مؤسسات التنشئة االجتماعية ).(Choi, 2016
والجامعات األردنية بصفتها إحدى املؤسسات التربوية الحيوية فإنها مسؤولة عن وظائفها في سبيل تفعيل
قيم املواطنة الرقمية ،ويتحقق ذلك من خالل وظيفة التعليم بتنمية معارف الطلبة حول ثقافة املواطنة الرقمية
وقيمها من خالل املناهج التربوية والوسائل واألساليب وتنفيذ البرامج واملشاريع ،ويتطلب دور الجامعات في غرس قيم
ً
املواطنة الرقمية أيضا قيامها بوظيفة البحث العلمي ،من خالل إجراء االستقصاء والتحري لتنمية املعرفة املتعلقة
باملواطنة الرقمية وإثراءها ولحل املشكالت املتعلقة بها ،باإلضافة إلى وظيفة الجامعات في خدمة املجتمع والتي تتم
من خالل التعاون بين األفراد للقيام بجهود منظمة تسهم في االرتقاء بمستواهم في مجاالت املواطنة الرقمية (عتوم
وآخرون.)2013 ،
ً
ً
إن هناك إقباال متزايدا على استخدام التكنولوجيا الحديثة لدى الشباب األردني وهذا ما عكسته الدراسات،
ً
ً
ومنها دراسة قام بها مركز(بيو) األمريكي لألبحاث للعام ( ،)2015حيث أشارت نتائجها إلى أن هناك ازديادا كبيرا في
عدد املستخدمين لإلنترنت في الدول الناشئة ،وقد احتلت األردن املركز الثاني بنسبة ( )%67للفئة العمرية ما بين
( )34-18وهذا يدل على اإلقبال الكبير على استخدام التكنولوجيا لهذه الفئة العمرية ).(poushter, 2016
ً
ً
وبما أن فئة الشباب هي الفئة األكثر إقباال على مواكبة تقنيات ووسائل التواصل الرقمي املختلفة ،ونظرا
ً
ً
للدور الذي تقوم به املؤسسات التربوية في إعداد األفراد تربويا واجتماعيا تأتي هذه الدراسة للكشف عن درجة
امتالك طلبة الجامعات األردنية الحكومية ملهارات املواطنة الرقمية.
الراشد
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مشكلة الدراسة:
إن استخدام التكنولوجيا يرتبط بقيم وأخالق املستخدمين لها لذا البد من ضوابط ومعايير من أجل
االستخدام األمثل للمعلومات ،ويجب أن تراعي عملية النمو التقني الذي يرافق نقل التكنولوجيا االهتمام بالعنصر
اإلنساني ألنه املحرك األساس ي لتطور املجتمع ،فمع تشكل املجتمع الرقمي العالمي وظهور مفهوم القرية الكونية برزت
هناك ضرورة لوجود وسائل للتأكد من وعي األفراد باألبعاد املعرفية والتكنولوجية في مجتمع املعلومات ،وتشمل تلك
الوسائل تحديد االتجاهات التي تؤثر في االستفادة من التقنية وتحليل املشكالت التي قد تنتج عن التحول املجتمعي
نحو االستخدام الواسع للتقنية كحماية الخصوصية وحقوق امللكية الفكرية ،وحماية شبكة اإلنترنت من التجاوزات
الالأخالقية واتساع الفجوة الرقمية والتعددية الثقافية والبحث العلمي (كلو.)2007 ،
وتكمن مشكلة الدراسة في انتشار السلوكيات السلبية التي ترافق استخدام التقنيات الحديثة ،وهذا ما
أشارت إليه العديد من الدراسات ومنها دراسة (أحمد )2016 ،التي بينت أن االستخدام املتواصل لشبكات التواصل
االجتماعية قد أدى إلى ترسيخ نزعات عدوانية وسلوكيات غير مقبولة تتضمن الخروج عن القيم االجتماعيةً ،
وبناء
على ذلك فقد ظهرت حاجة ملحة لنشر ثقافة االستخدام الصحيح للتكنولوجيا بين األفراد ،ويتم هذا من خالل
ً
ً
املواطنة الرقمية والتي تعد نموذجا مثاليا للمواطنة في القرن الحادي والعشرين) .(Holland, 2011, p:41وعليه جاءت
هذه الدراسة للكشف عن درجة امتالك طلبة الجامعات األردنية الحكومية ملهارات املواطنة الرقمية.
أسئلة الدراسة:
بناء على ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية:
 .1ما درجة امتالك طلبة الجامعات األردنية الحكومية ملهارات املواطنة الرقمية من وجهة نظر الطلبة؟
 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α = 0.05في واقع استجابات املواطنة الرقمية لدى
ُ
الطلبة تعزى ملتغيرات الدراسة (الجنس ،والكلية ،والجامعة ،والسنة الدراسية)؟
أهداف الدراسة :تمثلت أهداف الدراسة بما يأتي:
 .1الكشف عن درجة امتالك طلبة الجامعات األردنية الحكومية ملهارات املواطنة الرقمية من وجهة نظر الطلبة.
 .2التعرف إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) (α = 0.05في واقع استجابات املواطنة الرقمية لدى
ُ
الطلبة تعزى ملتغيرات الدراسة (الجنس ،والكلية ،والجامعة ،والسنة الدراسية).
أهمية الدراسة:
تعود أهمية الدراسة لالعتبارات اآلتية:
 إقبال الشباب املتزايد على استخدام التكنولوجيا الحديثة وهي من أهم الدوافع التي دعت الباحثين إلى توعيةالطلبة بمهارات املواطنة الرقمية.
ً ً
 تناولها عنصرا مهما من عناصر العملية التعليمية وهم الطلبة. مواكبة االتجاهات التربوية الحديثة التي تدعو إلى إعداد الطلبة ملواجهة متغيرات العصر.ُ
ومن الناحية التطبيقية يؤمل أن تفيد هذه الدراسة الجهات اآلتية:
 الجامعات :من خالل توجيهها نحو توفير اإلمكانيات الالزمة إلشراك الطلبة في العصر الرقمي. املدرسون :من خالل توجيههم نحو اكتساب املهارات التكنولوجية الالزمة ومساعدة الطلبة على امتالكها. طلبة الجامعات :من خالل إتاحة فرصة اكتساب املهارات الالزمة وتشجيعهم على التواصل في العصر الرقمي.الراشد
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حدود الدراسة:
 حدود بشرية :اقتصرت على طلبة البكالوريوس في الجامعات األردنية الحكومية.
 حدود مكانية :اقتصرت على طلبة البكالوريوس في الجامعات األردنية الحكومية بواقع جامعتين من كل إقليم،
إقليم الشمال :جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة اليرموك ،وإقليم الوسط :الجامعة األردنية والجامعة
الهاشمية ،وإقليم الجنوب :جامعة مؤتة وجامعة الحسين بن طالل.
 حدود زمانية :اقتصرت على الفصل األول من العام الدراس ي .2017/2018
مصطلحات الدراسة:
املواطنة" :تمتع أي فرد في املجتمع بالحقوق وامتالك مجموعة االمتيازات التي كفلها الدستور مقابل ضرائب
ُ
ورسوم يدفعها للدولة" (التوبي والفواعير ،)55 :2017 ،وتعرف إجرائيا :بأنها الشعور باالنتماء ،وهي نمط حياة
ً
ُ
ويترسخ باملمارسة الفعلية القائمة على مجموعة من القيم األخالقية اإليجابية التي يتم اكتسابها
يكتسبه الفرد فطريا
عبر مؤسسات التنشئة االجتماعية.
املواطنة الرقمية" :مبادئ ومعايير السلوك املسؤول واملالئم الخاص بالتكنولوجيا الرقمية"2005, ،
ُ
) .(ybiibi elbbiRp:150وتعرف إجرائيا :بأنها املعايير الفنية واالجتماعية واألخالقية لالستددام املسؤول
للتكنولوجيا وطريقة االستددام األمثل للتقنية الحديثة واملحافظة على القواعد األخالقية املنظمة لحياة اإلنسانية.
الجامعات" :هي مؤسسات علمية ذات هيكل تنظيمي وأنظمة وأعراف وتقاليد أكاديمية معينة تتمثل وظيفتها
في التدريس ،والبحث العلمي ،وخدمة املجتمع ،وتتألف من عدد من الكليات واملعاهد واألقسام العلمية ،وتقدم برامج
دراسية متنوعة في تخصصات مختلفة منها ما هو البكالوريوس ،ومنها ما هو في مستوى الدراسات العليا" (الحراحشة،
ُ
 ،)31 :2014وتعرف إجرائيا :بأنها املؤسسات العلمية التي تقدم برنامج البكالوريوس وهي :جامعة العلوم
والتكنولوجيا وجامعة اليرموك ،والجامعة األردنية والجامعة الهاشمية ،وجامعة مؤتة وجامعة الحسين بن طالل.
ُ
الطالب الجامعي :هو املتلقي أو املرسل إليه الذي يسعى كل من األستاذ وواضع املنهاج إلى مخاطبته والتأثير
فيه باتجاه معين وفي زمن محدد وبكيفية مرسومة بغية تحقيق أهداف مقصودة (عبود وحمديُ ،)2009 ،ويعرف
إجرائيا :بأنه من يتابع دراسته في تدصص من التدصصات املتاحة في برنامج البكالوريوس في األردن.

 -2اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوال -اإلطار النظري:
لقد بدأ املواطن العادي في القرن الحادي والعشرين يتحول تدريجيا إلى مواطن رقمي وذلك عندما اتجه
ً
ً
مفهوم املواطنة نحو العاملية مع انتشار مفهوم القرية العاملية ،ونشأ تبعا لذلك أسسا ثالثة للمواطنة هي :االعتقاد
بوجود ثقافات متعددة تستوجب احترام اآلخر وصيانة حقوقهم ،واالعتقاد بوجود ديانات متعددة وللجميع الحق في
حرية االعتناق وممارسة الشعائر الخاصة ،باإلضافة إلى االعتقاد بالشؤون الدولية واملحافظة على السالم العالمي
وإدارة النزاعات بطريقة سلمية بعيدة عن العنف ،إن تفاعل املواطن مع الوطن بصيغته الرقمية هي عالقات تأثر
وتأثير تشمل عناصر هي :املشاركة اإللكترونية في املجتمع ،االتصاالت الرقمية والتبادل اإللكتروني للمعلومات ،محو
األمية الرقمية ،الحقوق واملسؤوليات الرقمية والحماية الذاتية (بشير.)2016 ،
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ومن الجدير بالذكر إن مفهوم املواطنة الرقمية يراعي األسس الثالثة للمواطنة ،فهي تنظم التفاعل
االجتماعي القائم على االتصال الرقمي وتؤمن تبادل املعلومات واألفكار واملشاعر وتوجه األفراد نحو االستخدام
ً
العقالني للتكنولوجيا ،مما ينعكس إيجابا على االندماج االجتماعي ويقلل من مظاهر االتصال الرقمي السلبية.
ً
إن للمواطنة الرقمية ثالثة أبعاد رئيسية تقوم عليها هي :الحماية ،واالحترام ،والتعليم .أوال ،فئة الحماية
وشعارها (احم نفسك واحم اآلخرين)وتشمل :الحقوق الرقمية التي يتمتع بها االنسان الرقمي وما يقابلها من واجبات
رقمية تقع على عاتقه ،والوقاية وتشمل مجموعة من اإلجراءات والتدابير الرقمية التي تحمي املمتلكات الرقمية للفرد،
ً
والصحة البدنية والنفسية .ثانيا ،فئة االحترام وشعارها (احترم نفسك واحترم اآلخرين) ،وتشمل :املشاركة
الإلكترونية وتقليص الفوارق الرقمية بين فئات املجتمع ،واللباقة الرقمية والتصرف بتحضر واحترام القوانين
ّ
ً
الرقمية التي تعالج قضايا :كالقرصنة ،الخصوصية ،وحقوق النشر .ثالثا ،فئة التعليم وشعارها(علم نفسك وتواصل
مع اآلخرين) وتشمل :توفير فرص تدريب وتعليم طرق استددام التقنية ،واالستفادة من التجارة الإلكترونية والوعي
بلوائح ومحظورات البيع والشراء الإلكتروني ،وكذلك التبادل الرقمي للمعلومات ويشمل الوعي واختيار القرار
ضمن خيارات متعددة .(Ribble & Miller, 2013).
ً
وبناء على ذلك فإن املواطنة الرقمية تشير إلى املسؤوليات الرقمية امللقاة على عاتق األفراد اتجاه أنفسهم
وإلى املسؤوليات امللقاة اتجاه ابناء وطنهم على حد سواء ،فهي مزيج من املسؤوليات التي يكتسبها الفرد بانتسابه إلى
جماعة معينة توازن بين حقوق ومسؤوليات الفرد ذاته ومسؤوليات مجتمعه .إن مجتمع املعرفة واملعلومات يجب أن
يخضع إلى قيود معينة تحمي من االعتداء على اآلخرين ،فامتالك األجهزة املتطورة دون معرفة الفلسفة التي تقوم
عليها يؤدي إلى العديد من املشكالت.
وتتألف املواطنة الرقمية من مجموعة من العناصر وهي :اإلتكيت الرقمي ،ويعني أن ُيظهر املواطنين
الرقميين قواعد سلوك مقبولة بالعالم االفتراض ي ويتبعونها ،التجارة الرقمية وتعني إدراك املستهلكين للعمليات
الصحيحة للبيع والشراء عبر اإلنترنت واتباع اإلجراءات الصحيحة التي تمنع الخداعات .املسؤولية الرقمية ،وهي أن
يتحمل املستددمين للتكنولوجيا الرقمية مسؤولية أعمالهم الإلكترونية ،باإلضافة إلى وعيهم بالتبعات القانونية
املترتبة عليهم عند انتهاك األنظمة .السالمة والصحة ،وتدعو إلى االهتمام بالسالمة الجسدية عند استددام األدوات
الرقمية ،واتباع السلوكيات التي تقلل مداطر الوضعيات السيئة واالضطرابات العصبية الناتجة عن سوء
االستددام .األمن والحماية الذاتية ،وتدعو إلى أن يكون املستددمين على علم باإلجراءات االحتياطية لحماية
أنفسهم ،فيقومون بتثبيت برمجيات الحماية ضد الفيروسات ،وغيرها من اإلجراءات لحماية البيانات الرقمية.
التواصل الرقمي ،وهو التبادل الرقمي بين املرسل واملستقبل ،وتصنف إلى االتصال املتزامن :كإرسال الرسائل
ويتضمن ردود فورية ،واالتصال غير املتزامن ،ويشمل استقبال املعلومات كالنصوص واألصوات .محو األمية
الرقمية ،وتتضمن القيام بتعليم وتدريس التكنولوجيا ،وكيفية استددامها .الوصول الرقمي ،وهو الوصول
واملشاركة الإلكترونية الكاملة واملتساوية في املجتمع .القانون الرقمي ،وهو أن يدرك املستددم أنه يجب عدم تجاوز
ً
قوانين املجتمع الرقمي وأن هناك أعماال يعاقب عليها القانون ).)Ribble & Bailey, 2005
إن للجامعات دور كبير في تنمية األفراد واملجتمعات ،حيث تقوم بثالثة وظائف رئيسية وهي :وظيفة التعليم
وتهدف إلى تنمية الجانب املعرفي وتكوين االتجاهات عن طريق التفاعل والحوار ،وترجع أهمية هذه الوظيفة كونها
تسهم في تنمية الفرد تنمية شاملة (جرادات ،)2006 ،ووظيفة البحث العلمي وهي وسيلة لحل املشكالت ومضاعفة
املوارد املالية واملعنوية وتشمل كل جهد علمي منظم يهدف إلى تنمية املعرفة اإلنسانية فالجامعة ليست فقط لتلقي
ً
الدروس والحصول على شهادة وإنما مركزا للبحث العلمي (عبد الحميد ،)2003 ،باإلضافة إلى وظيفة خدمة املجتمع
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وهي كل جهد منظم يقوم به أفراد املجتمع من خالل مؤسساتهم املختلفة ،لالرتقاء بمستواهم االقتصادي واالجتماعي
والفكري في إطار منظومة القيم والضوابط املتفق عليها (املزروعي.)2005 ،
ويمكن للجامعة أن تقوم بدور كبير في دعم مفاهيم املواطنة الرقمية وذلك من خالل تناول محاورها في
مقررات الدراسة ،ومثال ذلك الجامعة األردنية ،فقد كان لها السبق في استحداث مساق "شبكات التواصل
االجتماعي" كمتطلب جامعة اختياري للطلبة وبواقع ثالث ساعات معتمدة .وهدف املساق إلى تعريف الطلبة
بالتطبيقات العملية لشبكات التواصل االجتماعي وتناول مفاهيم مثل :أخالقيات االستخدام ،وحقوق امللكية
الفكرية ،والخصوصية ،واألمان ،والجرائم اإللكترونية باإلضافة إلى العقوبات املترتبة على مرتكبيها .وبهذا ُت ّ
رسخ
مساقات كهذا املساق مفاهيم املواطنة الرقمية وذلك عن طريق الدمج بين املهارات التقنية ومهارات االستخدام،
فباإلضافة إلى تطرق مساق "شبكات التواصل االجتماعي" للتقنيات املستخدمة في شبكات مثل :الفيس بوك ،التويتر،
لينكدإن ،وجوجل بلس وبعض املدونات ،فقد تم تناول مفاهيم مثل :التجارة اإللكترونية ،واإلعالنات اإللكترونية،
والتسويق واإلعالم اإللكتروني وغيرها (الجراح.)2018 ،
ولدعم مفاهيم املواطنة الرقمية ،يوص ى املسؤولين التربويين بحصر القضايا املطلوب تعلمها ودمج
السلوكيات املتعلقة بأخالقيات التكنولوجيا في املناهج الدراسية بطريقة تعليمية يسهل على املدرسين تناولها ،وكذلك
يوص ى القائمين على األنشطة الطالبية بضرورة دمج أخالق التكنولوجيا ضمن األنشطة ،وكذلك بعقد دورات
للمدرسين حول أخالقيات التكنولوجيا وكيفية تعزيزها لدى الطلبة باإلضافة إلى تصميم مقرر دراس ي حول تلك
القضايا ضمن البرامج التدريسية في كليات التربية (املنيع.)2016 ،
ثانيا -الدراسات السابقة:
تناول عدد من الباحثين املواطنة الرقمية في دراساتهم ومنها:
دراسة املسلماني( )2014في مصر ،وهدفها تقديم رؤية مقترحة لدعم دور التعليم في غرس قيم املواطنة
الرقمية وقد استخدمت املنهج الوصفي التحليلي واستبانة مكونة من ( )50فقرة ،وتكون مجتمع الدراسة من طلبة
التعليم الثانوي والعينة النهائية من ( )300طالب مؤلفة من ( )158ذكور و( )142إناث وتوصلت الدراسة إلى عدم
إملام الطلبة بمعايير السلوك الصحيح واملقبول املرتبط باستخدام التكنولوجيا .دراسة الليثي ( (2015وهدفها الكشف
عن االتجاه نحو املواطنة الرقمية وعالقته بالتفكير األخالقي واالنتماء لدى عينة من طالب جامعة حلوان والفروقات
ً
التي ُتعزى للنوع والتخصصَ ،
وتكون املجتمع من طلبة جامعة حلوان وبلغت العينة ( )425طالبا وطالبة وأظهرت
ً
النتائج وجود عالقة ارتباطية بين االتجاه نحو املواطنة الرقمية وبين االنتماء والتفكير األخالقي .ثانيا ،وجود فروق بين
ً
طلبة الكليات العملية والنظرية في االتجاه لصالح الكليات العملية .ثالثا ،وجود فروق بين الذكور واإلناث في االتجاه
لصالح اإلناث.
ً
وأيضا دراسة الحصري ( (2016التي هدفت ملعرفة مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية في املدينة
املنورة بأبعاد املواطنة الرقمية وعالقته ببعض املتغيرات ،وقد تم بناء اختبار لقياس املواطنة الرقمية ،وتكونت
العينة من )(100معلم ومعلمة من املراحل الثانوية واملتوسطة واالبتدائية ،وأظهرت النتائج اندفاض في مستوى
معرفة املعلمين بأبعاد املواطنة الرقمية ،إضافة إلى وجود فروق لصالح املرحلة املتوسطة واملؤهل الأعلى والأكثر
ً
خبرة وحضور الدورات ،ولم تظهر النتائج فروقا لصالح النوع .دراسة السيد ( (2016وهدفها التعرف على مفهوم
املواطنة الرقمية ودور وسائل اإلعالم الجديدة في دعمها .وتكون املجتمع من طلبة جامعة بنها من الكليات النظرية
ً
والعملية ،وقد بلغت العينة ()151طالبا وطالبة .حيث تم استددام منهج املسح بالعينة ،وخرجت الدراسة بنتيجة أن
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ً
ُ
 %91.4من طلبة الجامعة قد أجمعوا أنهم ال يعرفون معنى املواطنة الرقمية ولم تظهر النتائج فروقا بين الكليات
وبين الذكور واإلناث .دراسة املصري وشعث ( (2017وهدفها التعرف على مستوى املواطنة الرقمية لدى عينة من
ً
طلبة جامعة فلسطين ،وقد شملت العينة ) (300طالبا وطالبة ،وتم استددام املنهج الوصفي التحليلي واستبانة
مكونة من) (68فقرة .وقد أظهرت النتائج أن الوزن النسبي ملستوى املواطنة الرقمية بلغ ) ،(%71.13كما أظهرت
كذلك عدم وجود فروق ذات داللة ُتعزى إلى متغير الجنس .دراسة الدوسري( (2017الهادفة للكشف عن مستوى
توافر معايير املواطنة الرقمية لدى معلمي الحاسب اآللي في مدينة الرياض ،حيث استددم الباحث املنهج املسحي
واستبانة مكونة من )(47فقرة .وقد شمل مجتمع الدراسة معلمي الحاسب اآللي للمرحلة الثانوية وبلغ حجم العينة
ً
) (277معلما .وتوصلت الدراسة إلى توفر املعايير لدى املعلمين بمستوى عال فيما يدص :الوصول الرقمي ،الصحة
الرقمية ،االتصال الرقمي ،السلوك الرقمي ،الحقوق واملسؤوليات الرقمية ،أما معايير األمن الرقمي ،القانون الرقمي،
محو األمية الرقمية والتجارة الرقمية فقد توافرت لدى املعلمين بمستوى متوسط  .دراسة طوالبة ( )2017في األردن
الهادفة إلى التعرف على درجة تضمين كتب التربية الوطنية واملدنية ملفاهيم املواطنة الرقمية وإملام معلمي تلك
ً
الكتب بها .واستددم الباحث املنهج الوصفي ،وشملت العينة ()43معلما باإلضافة إلى جميع كتب التربية الوطنية
واملدنية ،وأظهرت النتائج خلو جميع كتب التربية الوطنية واملدنية ملصطلح املواطنة الرقمية ،وخلوها من أي تكرارا
ً
ل( )63مفهوما ،وإلى أن محو األمية الرقمية والوصول الرقمي هما املجاالن اللذان ورد بعض مفاهيمهما في جميع
كتب التربية الوطنية واملدنية ،وتدني معرفة معلمي التربية الوطنية واملدنية بشكل كبير بمفاهيم ومحاور املواطنة
الرقمية .دراسة بسكتا ((Pescetta, 2011في فلوريدا بعنوان تدريس املواطنة الرقمية في أكاديمية عاملية هدفها إعداد
دليل مواطنة رقمية للمدرسين العاملين في مدارس عاملية حيث اختارت اكاديمية ( )WMAوالتي تضم أكثر من ()362
طالب من أكثر من( )22دولة و( )11والية ،وتم استددام استبانة وإعداد دليل املواطنة الرقمية ،وقد بينت النتائج
أن هناك كفايات محددة لتدريس الطلبة حتى يصبحوا مواطنين رقميين .دراسة الزهراني(Al-Zahrani )2015 ،
بعنوان نحو املواطنة الرقمية ،وهدفها فهم املواطنة الرقمية اعتمادا على افتراضات ( (Ribbleوتحديد العوامل
املؤدية إلى تنمية مظاهر املواطنة الرقمية ،حيث تم استددم املنهج الكمي واالستبيان أداة للدراسة ،وشملت العينة
( )174من طلبة كلية التربية في جامعة امللك عبد العزيز ،وأشارت النتائج إلى أن الطلبة يمتلكون مستويات جيدة من
الوعي بسلوك اإلنترنت والكفاءة الذاتية في استددام الحاسوب واملواطنة الرقمية الخاصة املتعلقة باحترام الذات
واآلخرين .وكذلك دراسة جونز وميتشيل ( (Jones& Mitchell, 2015في الواليات املتحدة األمريكية بعنوان توضيح
وقياس املواطنة الرقمية للشباب ،وهدفها التركيز على السلوك املحترم واملشاركة املتحضرة ،تم تصميم مقياس مكون
ُ
من محورين رئيسين هما :االحترام واملشاركة املتحضرة ،وطبقت األداة على عينة تكونت من ( )979من الشباب بين
( )11و( )17سنة ،وأشارت النتائج إلى ارتباط اندفاض قيمة االحترام عبر اإلنترنت باندفاض العمر ،وأن نتائج
املقياس كانت لدى الفتيات أعلى من الفتيان.
تعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها :تلتقي هذه الدراسة مع الدراسات السابقة
في إطارها العام ،حيث تم االستفادة منها في إثراء اإلطار النظري وفي تطوير أداة الدراسة ،وتلتقي الدراسة مع
الدراسات السابقة بشكل خاص في تناولها مرحلة التعليم الجامعي ،كدراسة الليثي ( ،)2015السيد ( ،)2016ودراسة
املصري وشعث ( )2017وكذلك في تناولها دور التربية في دعم املواطنة الرقمية كدراسة طوالبة (.)2017
ما تتميز به هذه الدراسة :أنها هدفت للكشف عن مدى امتالك طلبة الجامعات األردنية الحكومية ملهارات
املواطنة الرقمية من وجهة نظر الطلبة ،وقد استددمت تصنيف مهارات املواطنة الرقمية الذي أعدته الباحثة ،في
حين اعتمدت معظم الدراسات السابقة فئات :االحترام ،التعليم ،الحماية.
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 -3منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهجية الدراسة :استددمت هذه الدراسة املنهج الوصفي املسحي.
مجتمع الدراسة :وتمثل بجميع الطلبة امللتحقين في الجامعات الحكومية األردنية ملستوى البكالوريوس
ً
وعددهم ) (196150طالبا وطالبة حسب آخر إحصائيات وزارة التعليم العالي للعام الدراس ي (2015/2016).
عينة الدراسة :وتكونت من طلبة ( )6جامعات حكومية تم اختيارها وفق أسلوب العينة العشوائي البسيط
بواقع جامعتين من كل إقليم ،الشمال :جامعة العلوم والتكنولوجيا وجامعة اليرموك ،الوسط :الجامعة األردنية
والجامعة الهاشمية ،الجنوب :جامعة مؤتة وجامعة الحسين بن طالل.
ً
وقد تم اختيار عينة عشوائية من الطلبة وفق أسلوب العينة العشوائي البسيط وبلغت ( )5200طالبا
وطالبة ،والجدول ( )1يبين ذلك.
الجدول ( )1توزع أفراد عينة الدراسة في الجامعات الحكومية األردنية حسب متغيرات الدراسة
املتغير
الجنس
الكليـة

الجامعة

السنة الدراسية

مستوياته

العدد

ذكر

2449

أنثى

2751

علمية

2846

إنسانية

2354

األردنية

1000

الهاشمية

801

العلوم والتكنولوجيا

1000

اليرموك

950

مؤتة

649

الحسين بن طالل

800

أولى

1061

ثانية

1824

ثالثة

1492

رابعة

823

املجموع
5200
5200

5200

5200

أداة الدراسة:
تكونت أداة الدراسة من استبانة قامت الباحثة بتطويرها وكتابة فقراتها بالرجوع إلى األدب التربوي والدراسات
السابقة املتعلقة بمهارات املواطنة الرقمية وتكونت االستبانة من جزأين:
الجزء األول ،الخصائص الديمغرافية :وهي البيانات املتعلقة بأفراد العينة من حيث الجنس ،والكلية،
والجامعة ،وسنة الدراسة.
الجزء الثاني :وتكون من ) (45مهارة من مهارات املواطنة الرقمية صيغت على شكل فقرات تم تدريجها حسب
مقياس ليكرت الخماس ي (بدرجة كبيرة جدا ،بدرجة كبيرة ،بدرجة متوسطة ،بدرجة ضعيفة ،بدرجة ضعيفة جدا) وقد
وزعت املهارات على ثالثة مجاالت ،هي:
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املجال األول :مهارات املسؤولية الرقمية واشتمل على ) (15فقرة.
املجال الثاني :مهارات املهارات الرقمية واشتمل على ) (15فقرة.
املجال الثالث :مهارات السالمة الرقمية واشتمل على ) (15فقرة.
صدق أداة الدراسة :تم اعتماد صدق املحتوى عن طريق عرضها على ( )21من املحكمين من أعضاء هيئة
التدريس في الجامعات التالية :األردنية ،اليرموك ،الحسين بن طالل ،الهاشمية ،البلقاء التطبيقية والعلوم االسالمية
العاملية ،في مجاالت :أصول التربية ،تكنولوجيا التعليم ،املناهج والتدريس ،اإلدارة التربوية ،علم االجتماع ،الخدمة
االجتماعية ،تكنولوجيا املعلومات واالقتصاد .الصورة النهائية ألداة الدراسة :بعد التعديل أصبحت االستبانة مكونة
من ( )45فقرة موزعة على ( )3مجاالت ،بحسب التصنيف الذي أعده الباحثة ملهارات املواطنة الرقمية ،وقد احتوى
كل مجال على ( )15فقرة.
ً
ثبات أداة الدراسة :بعد االنتهاء من إعداد االستبانة تم تطبيقها على ( )30فردا من مجتمع الدراسة ومن
خارج عينتها ،وللتأكد من ثبات األداة تم استدراج معامل الثبات باستددام معادلة كرونباخ ألفا ()Cronbach Alpha
لالتساق الداخلي ملجاالت األداة ،والجدول رقم ( )2يبين قيم معامالت الثبات ملجاالت أداة الدراسة .إذ تراوحت قيم
معامالت الثبات لواقع املواطنة الرقمية بين (ُ ،)0.89 – 0.47وت ّ
عد هذه املعامالت مرتفعة ومناسبة ألغراض الدراسة،
والجدول رقم ( )2يوضح ذلك:
جدول رقم ( )2قيم معامالت الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا
معامل الثبات
املجال
0.47
املسؤولية الرقمية
0.86
املهارات الرقمية
0.89

السالمة الرقمية

متغيرات الدراسة:
تشتمل الدراسة على املتغيرات التالية:
املتغيرات املستقلة ،وهي:
 الجنس ،وله مستويان ):ذكر ،أنثى(. الكلية ،ولها مستويان ):علمية ،إنسانية(. الجامعة ولها ستة فئات):جامعة العلوم والتكنولوجيا ،جامعة اليرموك ،الجامعة األردنية ،الجامعةالهاشمية ،جامعة مؤتة ،جامعة الحسين بن طالل(.
 السنة الدراسية :ولها أربع فئات (السنة األولى ،السنة الثانية ،السنة الثالثة ،والسنة الرابعة).املتغير التابع وهو :درجة امتالك طلبة الجامعات األردنية الحكومية ملهارات املواطنة الرقمية.
إجراءات الدراسة :مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ،تصميم أداة الدراسة ،التأكد من صدق
وثبات األداة ،الحصول على كتاب تسهيل مهمة ،توزيع وتطبيق أداة الدراسة على عينة الدراسة بواقع))5225
استبانة وقد تم استرجاعها معبأة من قبل العينة ،وتم استبعاد ( )25استبانة لعدم صالحيتها ليصبح العدد
النهائي) )5200استبانة ،تفريغ االستبانات في برمجية الحاسوب وتحليلها وإجراء املعالجات اإلحصائية املناسبة ،دراسة
ً
نتائج كل سؤال على حدة ،وأخيرا مناقشة النتائج وصياغة التوصيات.
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املعالجة اإلحصائية :تم استخدام األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام الرزمة اإلحصائية ()SPSS
لإلجابة عن أسئلة الدراسة الحالية كما يلي:
لإلجابة عن السؤال األول :قامت الباحثة باستددام املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية  .ولإلجابة
عن السؤال الثاني :قامت الباحثة استخدام تحليل التباين املتعدد.
ً
املعيار املعتمد للحكم على درجة التقدير:تم استددام سلم ليكرت الخماس ي وفقا للنموذج التالي:
بدرجة ضعيفة جدا
بدرجة ضعيفة
بدرجة متوسطة
بدرجة كبيرة
بدرجة كبيرة جدا
1
2
3
4
5
ً
و تم تحديد درجة التقدير وفقا للمعادلة التالية:
الحد األعلى لدرجة االستجابة  -الحد االدنى لدرجة االستجابة ÷ 3
1.33= 3 ÷ 4= 1-5
وهكذا تم اعتماد املحك اآلتي لدرجة تطبيق األداة ككل وملجاالت الدراسة وفقراتها :مندفض إذا كانت قيمة
املتوسط الحسابي أقل من ( ،)2.33متوسط إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي أكبر من أو تساوي ( )2.33وأقل من
( ،)3.67مرتفع إذا كانت قيمة املتوسط الحسابي أكبر أو تساوي (.)3.67

 -4عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

ً
أوال :مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول ،الذي ّ
نص على :ما درجة امتالك طلبة الجامعات
 نتائج الدراسة،
األردنية الحكومية ملهارات املواطنة الرقمية من وجهة نظر الطلبة؟
ّ
الحسابية واالنحرافات لدرجة امتالك طلبة الجامعات األردنية الحكومية ملهارات
الجدول ( )3املتوسطات
ً
نحو كلي ولكل مجال من مجاالت أداة الدراسة مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية.
املواطنة الرقمية على ٍ
االنحراف
املتوسط
رقم
الدرجة
الرتبة
املجال
املعياري
الحسابي
املجال
مرتفعة
1
0.44
4.32
املهارات الرقمية
2
متوسطة
3
0.26
3.62
املسؤولية الرقيمة
1
متوسطة
4
0.58
3.52
السالمة الرقمية
3
مرتفعة
0.46
3.82
الكلي
ً
نحو كلي كان مرتفعا؛ إذ
يبين الجدول ( )3أن درجة امتالك عينة الدراسة ملهارات املواطنة الرقمية على ٍ
جاءت مجاالت أداة الدراسة بين املستوى املرتفع واملتوسط؛ وقد جاء في الرتبة األولى "مجال املهارات الرقمية" ،وفي
الرتبة الثانية "مجال املسؤولية الرقمية" ،فيما جاء في الرتبة الثالثة "مجال السالمة الرقمية" ،وتعزو الباحثة ذلك إلى
نمو الوعي واملسؤولية لدى أفراد العينة بأبعاد استددام الوسائل االتصالية الجديدة التي تعكس الذوق الفردي
للمستددم وشخصيته ،لذا يحرص معظم األفراد على اتباع األسلوب املتحضر في التفاعل باستددام التكنولوجيا،
ً
ُويعزى ذلك أيضا إلى قيم التنشئة االجتماعية التي تلقاها الفرد حول التمييز بين التفاعل االجتماعي على الصعيد
الشخص ي أو الرسمي وما يتبعه من اختالف في املضمون واألسلوب والقيود التي تحكمه ،كالقيود االجتماعية،
والقانونية ،والدينية .وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة(Al Zahrani )2015 ،التي أشارت إلى امتالك الطلبة
مستويات جيدة من الوعي بسلوك اإلنترنت وتتعارض مع دراسة)املسلماني )2014 ،التي توصلت إلى عدم إملام الطلبة
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بمعايير السلوك املرتبط باستخدام التكنولوجيا ،وكذلك مع دراسة (السيد(2016 ،التي خرجت بنتيجة أن ()%91من
طلبة الجامعة قد أجمعوا على أنهم ال يعرفون معنى املواطنة الرقمية.
 مناقشة النتائج املتعلقة باملجاالت وفقراتها ،وذلك على النحو اآلتي:
املجال األول – املهارات الرقمية :تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدى عينة
الدراسة ،والجدول (ّ )4
يوضح ذلك:
ّ
ّ
املعيارية لدرجة امتالك مهارات املواطنة الرقمية لدى عينة
الحسابية واالنحرافات
الجدول ( )4املتوسطات
ً
الدراسة لفقرات مجال املهارات الرقمية مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري

الرقم

فقرات مجال املهارات الرقمية

30

أستخدم بطاقات التسوق مسبقة الدفع بانتباه.

5.00

29

أبتعد عن تبادل السلع غير املشروعة.

5.00

0.05

26

أتأكد من مصداقية املوقع التجاري قبل الشراء عبر اإلنترنت.
ً
أنتبه لتقييم املستهلكين حول البضاعة قبل الشراء إلكترونيا.
أقوم باختيار موقع وسيط بين املستهلك و املواقع التجارية.
أستخدم البريد اإللكتروني إلرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية.
أستخدم املحادثة املباشرة بالوسائط املتعددة.

4.69

0.46

3

4.58
4.52
4.46
4.26

0.49
0.50
0.54
0.79

4
5
6
6

مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

21

أمتلك القدرة على استخدام محركات البحث.

4.25

0.79

8

مرتفعة

19

أستخدم خدمة نقل امللفات بين الحواسيب .

4.20

0.95

9

مرتفعة

22

أمتلك القدرة على استخدام قواعد البيانات.

4.19

0.76

11

مرتفعة

17

أستخدم العرض التفاعلي عبر اإلنترنت.

4.06

0.99

12

مرتفعة

3.94

0.99

13

مرتفعة

3.80

1.14

14

مرتفعة

3.71

1.08

15

مرتفعة

4.32

0.44

28
27
16
18

23
20
24

أميز بين االتصال املتزامن كالدردشة واالتصال غير املتزامن كالبريد
اإللكتروني.
أستخدم تقنيات االتصال الرقمي كشبكات التواصل االجتمايي ملشاركة
االفكار مع اآلخرين .
أميز بين الحضور الشخص ي واملنهي على اإلنترنت مثال( :موقع الفيسبوك
مقابل موقع لينكدين).
املتوسط الكلي

الرتبة

الدرجة

0.00

1

مرتفعة

1

مرتفعة
مرتفعة

مرتفعة

املجال األول -املهارات الرقمية :يبين الجدول ( )4أن درجة امتالك املهارات الرقمية لدى عينة الدراسة على
ً
نحو كلي كان مرتفعا؛ إذ جاءت جميع فقرات هذا املجال في الدرجة املرتفعة .إذ تراوحت املتوسطات الحسابية بين
( ،)3.71 -5.00وبالنظر إلى الفقرات فإنه يمكن تفسير ذلك بشيوع استددام التكنولوجيا في حياة الطلبة الجامعيين
بشكل كبير وزيادة اعتمادهم عليها لألغراض العلمية والترفيهية واالجتماعية ،باإلضافة إلى توخي الحذر عند التعامل
ً
بالتجارة الرقمية حيث يجهل املعظم طبيعتها ،لذا يحرصون عند تداولها خوفا من التعرض لالحتيال.
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املجال الثاني -املسؤولية الرقمية:
ّ
ّ
الجدول ( )5املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجة امتالك مهارات املواطنة الرقمية لدى طلبة
البكالوريوس في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة لفقرات مجال املسؤولية الرقمية مرتبة
ً
تنازليا حسب املتوسطات الحسابية
املتوسط االنحراف
الحسابي املعياري

الرتبة

الدرجة

م

فقرات مجال املسؤولية الرقمية

0.25

1

مرتفعة

6

ألتزم بعدم سرقة ممتلكات اآلخرين عبر اإلنترنت.

4.94

2

مرتفعة

9
10

ألتزم بعدم تبادل املحتوى الرقمي املخل باآلداب.
ً
ألتزم بعدم اإلساءة لآلخرين إلكترونيا

4.92

0.31

مرتفعة

4.81

0.45

3

1

أتواصل مع اآلخرين عبر الوسائل الإلكترونية بأسلوب متحضر.

4.70

0.52

4

مرتفعة

4

أستشير أصدقائي قبل نشر الصور الجماعية عبر مواقع التواصل االجتمايي
كالفيسبوك.

4.44

0.53

5

مرتفعة

7

ألتزم بعدم اختراق معلومات اآلخرين.

4.39

0.79

6

مرتفعة

5

أميز بين ارسال بريد إلكتروني فى االطار الرسمي وبريد إلكتروني لألصدقاء.

4.27

0.73

7

مرتفعة

4.11

1.15

8

مرتفعة

0.68

9

متوسطة

10

متوسطة
متوسطة

11

أستخدم الرموز املعبرة بحذر عند التواصل باملراسالت الفورية مثل الواتس
اب.
ُت َ
قدم للطلبة برامج لزيادة التواصل الرقمي خارج الجامعة.

3.46

3

أشكر اآلخرين عند االستفادة من خبراتهم الإلكترونية.

2.89

1.19

12

يتم توفير أجهزة رقمية مثل (الالبتوب) للجميع وبشكل متساوي.

2.82

0.57

11

8
14

أحرص على اإلشارة إلى مصدر املحتوى الرقمي عند االستفادة منه.
ُت َ
قدم تسهيالت لألشخاص ذوي الظروف االقتصادية الصعبة.

2.57

1.41

12

متوسطة

2.10

0.65

13

منخفضة

13

يتم توفير شبكة اإلنترنت للجميع دون تمييز.

2.07

0.41

14

منخفضة

15

يتم توفير الوسائط التقنية والوقت للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة.

1.88

0.97

15

منخفضة

3.62

0.26

2

املتوسط الكلي

متوسطة

يبين الجدول ( )5أن درجة امتالك مهارات املواطنة الرقمية لدى عينة الدراسة ملجال املسؤولية الرقمية
ً
على نحو كلي كان متوسطا؛ إذ بلغ املتوسط الحسابي ( ،)3.62وجاءت جميع فقرات هذا املجال بين الدرجة املرتفعة
واملتوسطة واملندفضة ،وتراوحت املتوسطات الحسابية بين ( ،)1.88 -4.94وكانت أعلى ثالث الفقرات هي ()10 ،9 ،6
وترى الباحثة ما يشير إلى انتشار مفهوم القانون الرقمي واندفاض املمارسات غير املشروعة ،خاصة بعد ظهور قوانين
الجرائم اإللكترونية ،وتدتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة محمد وكوفاكاي ))Muhammad & Koovakkai, 2010
التي أشارت إلى ارتفاع سلوك التالعب وتغيير املعلومات على اإلنترنت وتحميل الصور واملواد اإلباحية والسرقة األدبية
عند عينة الدراسة .وبالنظر إلى الفقرات( )15 ،13 ،14وهي املندفضة ،فإن ذلك ُيعزى إلى ضعف اإلمكانيات
ُ
التكنولوجية املقدمة للطلبة من أفراد العينة ،حيث تعاني معظم الدول النامية من ضعف توفير الوصول من
معدات وبرمجيات لجميع األفراد ،وتدتلف هذه النتيجة مع دراسة الدوسري ((2017التي أشارت إلى توافر معايير
الراشد
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املواطنة الرقمية بمستوى عال فيما يدص بعض املعايير ،ومنها الوصول الرقمي ،حيث تدتلف اإلمكانيات من دولة
ألخرى.
املجال الثالث -السالمة الرقمية:
ّ
ّ
املعيارية لدرجة امتالك مهارات املواطنة الرقمية لدى طلبة
الحسابية واالنحرافات
الجدول ( )6املتوسطات
ً
البكالوريوس في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة لفقرات مجال السالمة الرقمية مرتبة تنازليا
ً
حسب املتوسطات الحسابية
م

فقرات مجال السالمة الرقمية

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

الدرجة

45

أحافظ على الخصوصية عند نشر املعلومات عبر مواقع التواصل االجتمايي.

4.97

0.25

1

مرتفعة

44

أستخدم كلمات مرور جيدة يصعب اختراقها.

4.97

0.25

1

مرتفعة

ألتزم بسياسات االستخدام املقبول من قبل الجهات املختصة بالقوانين
الرقمية.
أفحص مرفقات البريد اإللكتروني قبل ان أفتحها.

4.96

0.25

3

مرتفعة

4.45

0.77

4

مرتفعة

42

أقوم بعمل نسخ احتياطية للبيانات.

3.81

0.80

5

مرتفعة

41

أستخدم برامج مكافحة الفيروسات.

3.67

0.80

6

متوسطة

3.38

1.16

7

متوسطة

3.10
2.95

1.01
1.07

8
9

متوسطة
متوسطة

1.03

10

متوسطة

11

متوسطة
متوسطة

31
43

34

ّ
أبلغ عن السلوكيات غير المسؤولة " كالتهديد و التحرش " للجهات املختصة
أنشر الويي باألخالقيات .
الرقمية الستخدام التقنيات.

32
33

أثري املحتوى الرقمي بأعمال رقمية ذات أهمية.

40

أتأكد من تشغيل االضاءة املناسبة في الشاشة؛ للتقليل من إجهاد العين.

2.93

39

أجلس بطريقة صحيحة عند استخدام جهاز الحاسوب الشخص ي مستخدما
مقعدا قابال للتعديل.

2.85

1.01

35

أذكر مصدر املحتوى الرقمي عند االستفادة منه.

2.83

1.21

12

36

أحصل على فترات راحة أثناء العمل املتواصل باستخدام التكنولوجيا.

2.82

1.08

13

متوسطة

38

أحافظ على مسافة مناسبة بيني وبين شاشة الحاسوب.

2.75

1.10

14

متوسطة

2.44

1.11

15

متوسطة

3.52

0.58

37

أقوم ببعض التمرينات الجسدية أثناء العمل املتواصل باستخدام
التكنولوجيا.
الكلي

متوسطة

يبين الجدول ( )6أن درجة امتالك مهارات املواطنة الرقمية لدى عينة الدراسة ملجال السالمة الرقمية على
ً
نحو كلي كان متوسطا؛ إذ بلغ املتوسط الحسابي ( )3.52وقد جاءت جميع فقرات هذا املجال بين الدرجة املرتفعة
واملتوسطة ،وكانت الفقرات ( )45 ،44 ،31 ،43 ،42هي املرتفعةُ ،ويعزى ذلك إلى تنامي اتجاه عينة الدراسة نحو
حماية أجهزتهم وبياناتهم من الفيروسات والبرمجيات الضارة ،خاصة بظهور مواقع وبرمجيات حديثة تبدو طبيعية
من ناحية املظهر ،إال أنها قد ُ
صممت لسرقة بيانات املستخدمين واختراق أنظمتهم وحساباتهم الشخصية .أما
حصول الفقرات املتبقية على درجة متوسطةُ ،
فيعزى ذلك إلى انشغال األفراد وانهماكهم أثناء استخدام التكنولوجيا

الراشد
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دون مراعاة قواعد السالمة أثناء االستددام ،وترى الباحثة بأن معظم فئة الدراسة على وعي بتأثير السلوكيات
السلبية ،إال أنهم يتجاهلون ذلك في سبيل متابعة التكنولوجيا.
 ثانيا :النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني ،الذي ّ
نص على :هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (= α
 )0.05في درجة امتالك مهارات املواطنة الرقمية لدى الطلبة تعزى ملتغيرات الدراسة الجنس والكلية والجامعة
والسنة الدراسية بالنسبة للطلبة أنفسهم؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،قامت الباحثة بإجراء املعالجات اإلحصائية الالزمة لكل متغير على حده ،وذلك
على النحو اآلتي:
 oأوال -متغير الجنس :هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 =αفي درجة امتالك مهارات
املواطنة الرقمية لدى الطلبة تعزى ملتغير الجنس؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،وللتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )=0.05في
استجابات أفراد العينة على فقرات أداة الدراسة تعزى ملتغير الجنس ،تـم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية لدرجات االستجابة تبعا ملتغير الجنس (ذكور ،إناث) ،كما تم اســتخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة ()t-test
لفحص الفروق في استجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة ،والجدول رقم ( )7يوضح هذه النتائج:
جدول ( )7نتائج اختبار( )t-testللفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت مهارات
املواطنة الرقمية لدى طلبة البكالوريوس في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ،تبعا
الختالف متغيرات الجنس
مستوى
درجات
االنحراف
قيمة (ت)
املتوسط الحسابي
العدد
الجنس
املعياري
الداللة
الحرية
ذكر

2449

0.316

4.833

5198

0.356

0.722

0.317
4.830
2751
أنثى
يتضح من جدول ( )7عدم وجود فروق ظاهرية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت
ً
مهارات املواطنة الرقمية لدى طلبة البكالوريوس في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة ،تبعا الختالف
متغير الجنس إذ بلغت قيمة (ت) ( )0.356وبمستوى داللة ( )0.722وهي قيمة غير دالة إحصائية .ويمكن تفسير ذلك
باشتراك كال الذكور واإلناث في مجموعة من العناصر ،كالرغبة بالظهور بمظهر املتحضر اجتماعيا ،حيث يهتم كال
الجنسين بالظهور بمظهر حضاري حتى في التواصل عبر الوسائل اإللكترونية .وكذلك يتجنب كال الجنسين املساءلة
القانونية خاصة بوجود قانون العقوبات الذي يحتوي مواد ونصوص قانونية تجرم من يتبادلون محتويات رقمية
تخل بالذوق العام ،باإلضافة إلى ابتعاد كال الجنسين عن إلحاق االحراج بالبعض أو التسبب بمشاكل اجتماعية
للبعض اآلخر ،لذلك يحرصون على استشارة األصدقاء قبل نشر الصور الجماعية عبر مواقع التواصل االجتماعي
كالفيسبوك .وكذلك يحذر كال الجنسين من إثارة الخالفات أو اساءة الفهم عند استخدام الرموز املعبرة عند التواصل
باملراسالت الفورية مثل "الواتس اب" ،الن تلك الرسوم املعبرة قد ال تحمل معاني مشتركة بين الجميع .ويرغب كال
الجنسين ايضا باملحافظة على الخصوصية عند نشر املعلومات الشخصية عبر مواقع التواصل االجتماعي حفاظا على
حرمة حياتهم الخاصة ،والحرص على عدم نشر االخبار واألسرارُ .ويعزى ذلك ايضا إلى رغبة كال الجنسين في حماية
حساباتهم املوجودة على االنترنت كالبريد اإللكتروني وحماية اجهزتهم اإللكترونية الخاصة بهم من عمليات االختراق
والقرصنة لذا يحرصون على استخدام كلمات مرور جيدة يصعب اختراقها ،باإلضافة إلى حرصهم على عمل نسخ
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احتياطية للبيانات من أجل استعادة املحتويات األصلية في حالة وقوع حادث كنشوب حريق أو تلف أحد مكونات
الحاسوب أو تعرضه للسرقة أو التخريب .باإلضافة إلى باستحواذ أجهزة الحاسوب على جزء كبير من األعمال
واالتصاالت والدراسة ،حيث أصبحت جزءا أساسيا من حياة كال الجنسين ،مما أدى إلى انشغالهم وانهماكهم أثناء
استخدام التكنولوجيا دون مراعاة قواعد السالمة أثناء االستخدام.
 oثانيا -متغير الكلية :هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 = αفي درجة امتالك مهارات
املواطنة الرقمية لدى الطلبة تعزى ملتغير الكلية؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،وللتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )=0.05في
استجابات أفراد العينة على فقرات أداة الدراسة تعزى ملتغير الكلية ،تـم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية لدرجات االستجابة تبعا ملتغير الجنس (علمية ،إنسانية) ،كما تم اســتخدام اختبار (ت) للعينات املستقلة (t-
 )testلفحص الفروق في استجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة ،والجدول رقم ( )8يوضح هذه
النتائج:
جدول ( )8نتائج اختبار( )t-testللفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت مهارات
املواطنة الرقمية لدى طلبة البكالوريوس في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ،تبعا
الختالف متغيرات الكلية
مستوى
درجات
االنحراف
قيمة (ت)
املتوسط الحسابي
العدد
الكلية
املعياري
الداللة
الحرية
0.317
4.832
2846
علمية
0.796
0.259
5198
0.317
4.830
2354
إنسانية
يتضح من جدول ( )8عدم وجود فروق ظاهرية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت
ً
مهارات املواطنة الرقمية لدى طلبة البكالوريوس في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة ،تبعا الختالف
متغير الكلية إذ بلغت قيمة (ت) ( )0.259وبمستوى داللة ( )0.796وهي قيمة غير دالة إحصائيةُ .ويعزى ذلك إلى
التقارب بين اتجاهات طلبة الكليات العلمية واإلنسانية ،حيث لم يؤثر نوع الدراسة على اتجاهاتهم .
 oثالثا -متغير الجامعة :هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05 = αفي درجة امتالك مهارات
املواطنة الرقمية لدى الطلبة تعزى ملتغير الجامعة؟
لإلجابة عن هذا السؤال ،وللتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )=0.05في
استجابات أفراد العينة على فقرات أداة الدراسة تعزى ملتغير الجامعة ،تـم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية لدرجات االستجابة تبعا ملتغير الجامعة (األردنية ،الهاشمية ،العلوم والتكنولوجيا ،اليرموك ،مؤتة ،الحسين
بن طالل) والجدول رقم ( )9يوضح هذه النتائج:
الجدول ( )9املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية بين استجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت مهارات
املواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة تبعا الختالف متغير الجامعة
املتغير
الجامعة

الجامعة األردنية
الجامعة الهاشمية
الراشد

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

1000
801

4.858
4.828

0.290
0.312
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العدد

املتغير

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

0.318
4.840
1000
جامعة العلوم والتكنولوجيا
0.332
4.817
950
جامعة اليرموك
0.330
4.802
649
جامعة مؤتة
0.316
4.831
800
جامعة الحسين بن طالل
0.316
4.832
5200
املجموع الكلي
ً
يبين الجدول ( )9أن هناك فروقا ظاهرية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت
ً
مهارات املواطنة الرقمية لدى طلبة البكالوريوس في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة ،تبعا الختالف
ً
متغير الجامعة ،ولتحديد ما إذا كانت هذه الفروق فروقا ظاهرية أم أنها ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (α
= ،)0.05تم استخدام تحليل التباين ( ،)One-Way ANOVAكما هو موضح في الجدول رقم (:)10
الجدول ( )10نتائج تحليل التباين ( )one-way ANOVAبين استجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت مهارات
املواطنة الرقمية لدى طلبة البكالوريوس في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ،تبعا
الختالف متغير الجامعة
مستوى
قيمة
متوسط
درجات
مجموع
متغير
املتوسطات
الداللة
اختبار (ف)
املربعات
الحرية
املربعات
الدراسة
اإلحصائية
0.302
5
1.508
بين املجموعات
Sig.
0.010
3.013
الجامعة
0.100
5194
519.920
داخل املجموعات
املجموع

521.428

5199

يبين الجدول ()10؛ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت مهارات املواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الحكومية من
ً
وجهة نظر الطلبة أنفسهم ،تبعا الختالف متغير الجامعة ،إذ بلغت قيمة الداللة اإلحصائية ( )0.010وهي قيمة دالة
ً
إحصائيا .ويمكن تفسير ذلك باختالف البيئة الجغرافية وخصوصية املكان بين األقاليم الثالثة :الشمال ،الوسط
والجنوب ،باإلضافة إلى اختالف االمكانيات املتاحة داخل تلك املجتمعات والتي قد تتفاوت بين جامعة وأخرى ،فهناك
جامعات تتواجد في مجتمعات ُيتاح فرص االنفتاح الثقافي واالجتماعي ،فرص العمل وغيرها.
وملعرفة لصالح من تلك الفروق ،تم استخدام اختبار شيفيه ( )Scheffeللمقارنات البعدية ،حيث يبين
ً
ً
الجدول ( )11أن هناك فروقا دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات استجابات أفراد عينة
الدراسة على النحو اآلتي:
الجدول ( )11نتائج اختبار شيفيه ( )Scheffeبين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة عند مجاالت مهارات
املواطنة الرقمية لدى طلبة البكالوريوس في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة بتعا الختالف
متغير الجامعة
الفروق

الجامعة
األردنية

الجامعة األردنية
الراشد

الجامعة
الهاشمية

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

جامعة
اليرموك

جامعة
مؤتة

جامعة الحسين
بن طالل

0.029

0.018

0.040

*0.055

0.026
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الجامعة
األردنية

الفروق

الجامعة
الهاشمية

-0.029

جامعة العلوم
والتكنولوجيا

جامعة
اليرموك

جامعة
مؤتة

جامعة الحسين
بن طالل

-0.011

0.010

0.025

-0.002

0.022

0.037
0.014

0.008
-0.13

الجامعة الهاشمية
جامعة العلوم
والتكنولوجيا
اليرموك
جامعة

-0.018
0.040

0.011
-0.010

-0.022

جامعة مؤتة

*-0.055

-0.025

-0.037

-0.014

0.002

-0.008

0.013

-0.028
0.028

-0.026
ج .الحسين بن طالل
ً
يبين الجدول رقم ( )11فرقا في املتوسطات بين الجامعة األردنية وجامعة مؤتة ،وبالعودة إلى الجدول رقم
( )9يتضح ّ
أن هذا الفرق لصالح الجامعة األردنية ،ويمكن تفسير ذلك إلى حرص الجامعة األردنية على مواكبة
املستجدات الحديثة وحرصها على تقديم املعرفة النظرية والعملية لطلبتها حول التكنولوجيا واستخدامها .كما قد
ُيعزى إلى تركز الجامعة األردنية على التخصصات العلمية والصحية ،واحتواءها على العديد من املراكز العلمية
واملكاتب املتخصصة والخدمية ،فقد حصلت الجامعة األردنية على مرتبة متقدمة من بين أفضل الجامعات في
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في سياق قياس تأثير البحث العلمي تبعا لتصنيف مؤسسة التايمز العاملية .
 oرابعا -متغير السنة الدراسية :هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05=αفي درجة امتالك
مهارات املواطنة الرقمية لدى الطلبة تعزى ملتغير السنة الدراسية؟.
لإلجابة عن هذا السؤال ،وللتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )=0.05في
استجابات أفراد العينة على فقرات أداة الدراسة تعزى ملتغير السنة الدراسية ،تـم حساب املتوسطات الحسابية
واالنحرافات املعيارية لدرجات االستجابة تبعا ملتغير السنة الدراسية (السنة األولى ،الثانية ،الثالثة ،والرابعة)
والجدول رقم ( )12يوضح هذه النتائج:
الجدول ( )12املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية بين استجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت
مهارات املواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة تبعا الختالف متغير
الجامعة
املتغير

العدد

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

0.312
4.837
1061
السنة األولى
0.318
4.829
1823
السنة الثانية
السنة
0.317
4.828
1493
السنة الثالثة
الدراسية
0.316
4.835
823
السنة الرابعة
3.017
4.831
5200
املجموع
ً
يبين الجدول ( )12أن هناك فروقا ظاهرية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت
ً
مهارات املواطنة الرقمية لدى طلبة البكالوريوس في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ،تبعا
ً
الختالف متغير السنة الدراسية ،ولتحديد ما إذا كانت هذه الفروق فروقا ظاهرية أم أنها ذات داللة إحصائية عند
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مستوى الداللة ( ،)0.05= αتم استخدام تحليل التباين األحادي ( ،)One-Way ANOVAكما هو موضح في الجدول
رقم (:)13
الجدول ( )13نتائج تحليل التباين األحادي ( )one-way ANOVAبين استجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت
مهارات املواطنة الرقمية لدى طلبة البكالوريوس في الجامعات األردنية الحكومية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم،
تبعا الختالف متغير السنة الدراسية
مستوى
قيمة
متوسط
درجات
مجموع
املتوسطات
متغير
الداللة
اختبار (ف)
املربعات
الحرية
املربعات
الحسابية
الدراسة
اإلحصائية
0.025
3
0.076
بين املجموعات
السنة
Sig.
0.860
0.252
0.100
5196
521.352
داخل املجموعات
الدراسية
5199
521.428
املجموع
يبين الجدول ()13؛ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت مهارات املواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الحكومية من
ً
وجهة نظر الطلبة أنفسهم ،تبعا الختالف متغير السنة الدراسية ،إذ بلغت قيمة الداللة اإلحصائية ( )0.860وهي
ً
قيمة غير دالة إحصائيا .ويمكن تفسير ذلك إلى التقارب بين اتجاهات طلبة الجامعة على اختالف سنوات دراستهم،
حيث لم يؤثر التقدم في مستويات الدراسة في مهارات املواطنة الرقمية لديهم.

االستنتاجات:

ً
نحو كلي كان مرتفعا؛
أظهرت نتائج الدراسة أن درجة امتالك عينة الدراسة ملهارات املواطنة الرقمية على ٍ
ً
وقد جاء في الرتبة األولى "مجال املهارات الرقمية" ،ثم مجال " املسؤولية الرقمية" ،وثالثا "مجال السالمة الرقمية".
وكشفت الدراسة كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α= 0.05بين
ً
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة على درجة امتالك مهارات املواطنة الرقمية تبعا الختالف متغير الجنس،
كما أشارت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α= 0.05بين متوسطات
ً
استجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت مهارات املواطنة الرقمية ،تبعا الختالف متغيري الكلية والسنة الدراسية.
كما أشارت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α=0.05بين متوسطات
استجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت مهارات املواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الحكومية من
ً
وجهة نظر الطلبة أنفسهم ،تبعا الختالف متغير الجامعة ،وعند إجراء اختبار املقارنات البعدية اتضح أن الفرق في
االستجابات بين الجامعة األردنية وجامعة مؤتة وذلك لصالح الجامعة األردنية.
التوصيات واملقترحات
 توص ي الدراسة بقيام الجامعات بدورها املؤثر في توجيه طلبتها وتدريبهم على االستخدام األمثل للتكنولوجيالالستفادة من إيجابياتها وحماية أنفسهم من سلبياتها.
ً
 -كما تقترح الدراسة إجراء دراسات مستقلة لكل مجال منفردا ،وفي بيئات وعينات مختلفة.
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