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 مستخلص

جامعة أسيوط  -الكشف عن مدى وعي طلبة قسم املكتبات والوثائق واملعلوماتهدفت الدراسة إىل 

 -التجارة الرقمية -"اإلتاحة الرقمية")الوصول الرقمي أو ، وحماورها التسعة، وهي: باملواطنة الرقمية

 -"الرقميقواعد السلوك "اإلتيكيت الرقمي أو  -"حمو األمية الرقمية" الثقافة الرقمية أو -االتصاالت الرقمية

، ولتحقيق أهداف األمن الرقمي( -الصحة والسالمة الرقمية -احلقوق واملسئولية الرقمية -القوانني الرقمية

الدراسة؛ اتبعت الباحثة املنهج الوصفي التحلييل، مستخدمة االستبانة كأداة رئيسة يف مجع البيانات، وبلغ حجم 

الربنامج اإلحصائي لبيانات اإلحصائية باستخدام ( طالب وطالبة، ومتت معاجلة ا439جمتمع الدراسة )

(SPSS) وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة نتائج كان أبرزها أن درجة الوعي ببعض حماور املواطنة الرقمية ،

القوانني الرقمية(، كام جاءت نتائج  -، وهي: )الوصول الرقمي(ممتازيف حدود مستوى )لدى الطلبة جاءت 

، وهي بالرتتيب عىل النحو التايل: )احلقوق يف حدود مستوى )جيد جًدا(ألخرى درجة الوعي باملحاور ا

 -اإلتيكيت الرقمي -الثقافة الرقمية -األمن الرقمي -الصحة والسالمة الرقمية -واملسئولية الرقمية

نسبة التجارة الرقمية(، وقدرت الدرجة الكلية للوعي باملواطنة الرقمية لدى الطلبة ب -االتصاالت الرقمية

%( يف مستوى )جيد جًدا(، كام تبني أن طبيعة املقررات الدراسية يف ختصص املكتبات واملعلومات 86.55)

عدم وجود فروق ذات داللة سامهت يف تشكيل وعي الطلبة بالكثري من حماور املواطنة الرقمية، واتضح 

 ال يؤثر عىل درجة؛ مما م اجلهاز الرقمي(مدة استخدا -ملتغريين )الفئة العمريةا وفقً  الطلبة إحصائية يف إجابات
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مقرر تثقيفي  ةاملواطنة الرقمية، وتويص الدراسة بنرش ثقافة املواطنة الرقمية بني شباب اجلامعة، وذلك بإضاف

 ، ويقرر عىل مجيع طلبة اجلامعات."حقوق اإلنسان"خاص باملواطنة الرقمية وأبعادها عىل غرار مقرر 

 ؛ جامعة أسيوط.املواطن الرقمي؛ املواطنة الرقمية؛ املواطنة الكلامت املفتاحية :

 متهيد

ياة، وقادت إىل إلغاء حواجز يشهد العامل اليوم ثورة رقمية متالحقة، ومتسارعة أثرت عىل شتى جماالت احل

 ICT Information and Communicationالزمان واملكان، وأصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

Technology  جزًءا مهام ال يستغنى عنها يف وظائف، ومهام حياتنا اليومية، ويف تواصلنا مع اآلخرين، ووصولنا

ه الثورة الرقمية بالكثري من اآلثار اإلجيابية عىل الفرد واملجتمع؛ إال إىل مصادر املعلومات املختلفة، واقرتنت هذ

مع انتشار األجهزة اللوحية، واهلواتف الذكية املحمولة يف كل مكان؛ أصبح فأن هلا سلبيات وعواقب كثرية، 

 جمهولني يف بعض األحيان، وقد يتصفحون مواقع جمهولة، نالشباب يف تواصل دائم مع أشخاص قد يكونو

وأحياًنا أخرى خطرية، فضاًل عن الكثري من املامرسات السلبية، واملخاطر التي انترشت نتيجة االستخدام املتزايد 

وغري الرشيد لتكنولوجيا املعلومات ووسائل االتصاالت؛ حيث استقطبت اليوم رشائح كبرية من الشباب يف 

خرتاقات اال والكثري منالستخدام اإساءة  نقدر معرتيه يخمتلف املراحل العمرية، إال أن هذا االستقطاب 

ليف والنرش، حتميل مواد بشكل أجتاوز آداب احلوار، االنتحال عرب اإلنرتنت، جتاهل حقوق الت مثل: تنوعة،امل

غري قانوين...إلخ، ومن ثم أصبح من األمهية تثقيف الشباب، وتوعيتهم بالقواعد، والتوجهات، والضوابط 

 Digital "املواطنة الرقمية"مع تلك الثورة الرقمية من خالل ما يعرف بـ  الالزمة للتعامل الرشيد

Citizenship"". 

ويف ظل طبيعة ومتغريات العرص الرقمي، وانتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اختذت املواطنة 

عرصية لوضع ا أخرى تتفق مع طبيعة احلياة، ومطالب املواطن، وأصبحت متثل رضورة شكاًل جديًدا، وصورً 

إطار عام؛ لتوعية املواطن، وخاًصة الشباب بضوابط التعامل مع تلك التكنولوجيات من حيث ثالثية احلقوق، 

وااللتزامات، والواجبات؛ لتساعد عىل االستفادة القصوى من مميزاهتا، وتضمن احلامية من أخطارها مع 

 (.2017ية )املرصي، املحافظة عىل اجلانب القيمي، والسلوكي يف التعامالت الرقم

 Digital" "املواطن الرقمي"وجتدر اإلشارة إىل سعي مجهورية مرص العربية إىل االهتامم بإعداد 

Citizen" اإلسرتاتيجية القومية لالتصاالت "؛ حيث أعلنت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

تعزيز املواطنة الرقمية، والرتكيز عىل ، والتي كان من أهم أهدافها "م2017-م2012وتكنولوجيا املعلومات 
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املوضوعات ذات العالقة بتداول املعلومات، والوصول إليها، كذلك استهدفت احلكومة املرصية يف برناجمها 

تعميق التنمية التكنولوجية، وتطوير اخلدمات، والتحول الرقمي )موقع  "م2022-م2019مرص تنطلق "

 (.2018ت، وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلوما

 همية الدراسة ومربرات اختيارهاأ

تستمد الدراسة أمهيتها من أهنا تأيت متزامنة مع بعض اجلهود املبذولة من جانب وزارة االتصاالت 

وتكنولوجيا املعلومات؛ لالرتقاء باملواطن املرصي، وتعزيز قدرات الشباب عىل التعامل السليم مع 

ن الدراسات يف املجاالت واكب التحديات احلالية واملستقبلية، باإلضافة إىل أن الكثري ميالتكنولوجيا؛ كي 

اجتامعية؛  مالرتبوية أثبتت أن سوء استخدام التكنولوجيا تبعه العديد من اآلثار السلبية سواء كانت أخالقية أ

ومن ثم أصبح من األمهية نرش ثقافة استخدام التكنولوجيا بطريقة آمنة، وقانونية، وأخالقية داخل مؤسسات 

ئل الدراسات التي تطرقت إىل استكشاف مدى وعي طلبة ختصص املكتبات املجتمع. وُتعد هذه الدراسة من أوا

واملعلومات باملواطنة الرقمية؛ نظًرا لطبيعة دراستهم التي تفرض عليهم االستخدام املتزايد لتكنولوجيا 

 الدراسة إضافة إىل أدبيات املوضوع. هذه املعلومات واالتصاالت، وبالتايل يمكن أن تكون

 أهداف الدراسة

دف الدراسة إىل تسليط الضوء عىل مفهوم املواطنة الرقمية، والتأكيد عىل نرش ثقافة املواطنة الرقمية، هت

ويمكن  باملواطنة الرقمية،  جامعة أسيوط -كلية اآلدابومدى وعي طلبة قسم املكتبات والوثائق واملعلومات ب

 تلخيص أهداف الدراسة يف النقاط اآلتية:

 طنة الرقمية وأبعادها.عىل مفهوم املوا وقوفال -

 تعرف مفهوم املواطن الرقمي. -

جامعة أسيوط باملواطنة  -بكلية اآلداب قياس مدى وعي طلبة قسم املكتبات والوثائق واملعلومات -

 الرقمية.

 -)الفئة العمرية وهي: متغرياتعدة الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف إجابات الطلبة وفًقا ل اختبار -

امتالك حساب  -امتالك بريد إلكرتوين -مدة استخدام األجهزة الرقمية -اسيةالفرقة الدر -النوع

 امتالك حساب يف بنك املعرفة املرصي(. -شبكات التواصل االجتامعي يف

الوصول إىل مقرتحات؛ لتنمية سبل تفعيل املواطنة الرقمية من وجهة نظر طلبة قسم املكتبات  -

 جامعة أسيوط. -والوثائق واملعلومات
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 تساؤالت الدراسة

تأسيًسا عىل ما سبق من أهداف الدراسة يمكن صياغة جمموعة من التساؤالت تسعى الدراسة لإلجابة 

 عنها، وهي كاآليت:

 ما مفهوم املواطنة الرقمية؟ -

 ما مفهوم املواطن الرقمي؟ -

محاور جامعة أسيوط ب -بكلية اآلداب ما مدى وعي طلبة قسم املكتبات والوثائق واملعلومات -

 املواطنة الرقمية؟ وأبعاد

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات الطلبة وفًقا ملتغريات الفئة العمرية، النوع، الفرقة  -

الدراسية، مدة استخدام األجهزة الرقمية، امتالك بريد إلكرتوين، امتالك حساب يف شبكات 

 التواصل االجتامعي، امتالك حساب يف بنك املعرفة املرصي؟

املواطنة الرقمية لدى طلبة قسم املكتبات والوثائق واملعلومات بجامعة  وتنمية سبل تفعيلما  -

 أسيوط؟

 حدود الدراسة

: تناولت الدراسة املواطنة الرقمية ومدى وعي طلبة قسم املكتبات والوثائق احلدود املوضوعية -

التجارة  -"اإلتاحة الرقمية"واملعلومات هبا، ومدى اإلملام بأبعادها، وهي: )الوصول الرقمي أو 

اإلتيكيت الرقمي أو  -"حمو األمية الرقمية"الثقافة الرقمية أو -االتصاالت الرقمية -الرقمية

الصحة والسالمة  -احلقوق واملسئولية الرقمية -القوانني الرقمية -"قواعد السلوك الرقمي"

 األمن الرقمي(. -الرقمية

 -يع طلبة قسم املكتبات والوثائق واملعلومات بكلية اآلداب: تركز الدراسة عىل مجاحلدود النوعية -

كرشحية من الشباب اجلامعي، والذي تفرض عليه طبيعة الدراسة بالقسم استخدام  جامعة أسيوط

 .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

 سيوط.أجامعة  -داب: قسم املكتبات والوثائق واملعلومات بكلية اآلةاحلدود املكاني -

الدراسة خالل الفصل الدرايس األول للعام اجلامعي  جمتمع: تم استقاء البيانات من زمنيةاحلدود ال -

 م.2019م/ 2018
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 منهج الدراسة، وأدوات مجع البيانات

مة هذا املنهج ألهداف الدراسة، وما تنطوي عليه ءاعتمدت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل؛ ملال

 -ستوى وعي طلبة قسم املكتبات والوثائق واملعلومات بكلية اآلدابمن وصف للواقع وحتليله؛ للكشف عن م

جامعة أسيوط باملواطنة الرقمية، وأبعادها وحماورها، وكانت األداة الرئيسة للدراسة هي االستبيان؛ حيث تم 

، مثل: )العمر، والنوع، "خصائص أفراد العينة"تصميم االستبيان وتقسيمه لقسمني؛ تناول القسم األول 

لفرقة الدراسية، وامتالك جهاز رقمي، واملدة الزمنية الستخدام اجلهاز الرقمي، وامتالك بريد إلكرتوين، وا

وامتالك حساب يف شبكات التواصل االجتامعي، وامتالك حساب يف بنك املعرفة املرصي، وامتالك بطاقة 

حماور، وهي: )الوصول  تسعة (9وعددها )، "حماور وأبعاد املواطنة الرقمية "ائتامن(؛ بينام تناول القسم الثاين 

 -"حمو األمية الرقمية"الثقافة الرقمية أو -االتصاالت الرقمية -التجارة الرقمية -"اإلتاحة الرقمية"الرقمي أو 

الصحة  -احلقوق واملسئولية الرقمية -القوانني الرقمية -"قواعد السلوك الرقمي"اإلتيكيت الرقمي أو 

، كام ة( فقرة غطت العنارص الفرعية يف كل حمور عىل حد73ن الرقمي(، موزعة عىل )األم -والسالمة الرقمية

؛ (SPSS)مخايس البدائل، وقد استخدمت الباحثة الربنامج اإلحصائي  (Likert)تم استخدام مقياس ليكرت 

  .ملعاجلة وحتليل البيانات التي تم احلصول عليها من استامرات االستبيان؛ للخروج بأبرز النتائج

: مر االستبيان بعملية التحكيم عىل )مخسة( حمكمني من األساتذة، واألساتذة صدق أداة الدراسة -

املساعدين املتخصصني يف علم املكتبات واملعلومات، وعلم النفس، والعلوم الرتبوية من داخل 

 وخارج جامعة أسيوط؛ وذلك للحكم عىل صالحية االستبيان من حيث الشكل، واملحتوى، وبناءً 

عىل آراء املحكمني تم التعديل يف صياغة بعض الفقرات، وإضافة بعض املقرتحات؛ ليخرج 

 .(1)انظر امللحق رقم االستبيان يف صورته النهائية

: قامت الباحثة بحساب ثبات االستبيان من خالل معامالت ثبات ألفاكرونباخ ثبات أداة الدراسة -

Cronbach's Alphaنصفية، كام تم حساب معامالت االرتباط ، ومعامالت ثبات التجزئة ال

)االتساق الداخيل( بني الدرجة عىل األبعاد الفرعية، والدرجة الكلية لقياس املواطنة الرقمية لدى 

 .(2( و )1سيوط كام هو موضح باجلدول رقم )أطلبة قسم املكتبات والوثائق واملعلومات جامعة 
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 ( ثبات ألفاكرونباخ والتجزئة النصفية لمقياس المواطنة الرقمية 1)رقم جدول 

 (439لدى طلبة قسم المكتبات والوثائق والمعلومات جامعة أسيوط )ن= 

 ألفاكرونباخ املتغريات

 التجزئة النصفية

 معامل االرتباط
 تصحيح أثر الطول

 جتامن سبريمان براون

 0.779 0.782 0.642 0.483 )اإلتاحة الرقمية(.الوصول الرقمي  -املحور األول

 0.680 0.680 0.516 0.541 التجارة الرقمية. -املحور الثاين

 0.643 0.656 0.488 0.685 االتصاالت الرقمية. -املحور الثالث

 0.660 0.660 0.493 0.665 الثقافة الرقمية )حمو األمية الرقمية(. -املحور الرابع

 0.794 0.795 0.660 0.651 اإلتيكيت الرقمي )قواعد السلوك الرقمي(. -اخلامساملحور 

 0.881 0.886 0.795 0.631 القوانني الرقمية. -املحور السادس

 0.890 0.890 0.802 0.743 احلقوق واملسئولية الرقمية. -املحور السابع

 0.791 0.807 0.676 0.722 الصحة والسالمة الرقمية. -املحور الثامن

 0.858 0.860 0.754 0.785 األمن الرقمي. -املحور التاسع

 0.794 0.795 0.660 0.757 الدرجة الكلية

وهي  0.785:  0.541يتضح من خالل اجلدول السابق أن معامالت ثبات ألفاكرونباخ تراوحت بني 

ا عىل عينة الدراسة احلالية؛ مما يعطي مؤرًش معامالت ثبات جيدة يمكن من خالهلا الوثوق يف ثبات املقياس لدى 

ثبات جيد للمقاس، كام تراوحت معامالت ثبات التجزئة النصفية بعد التصحيح بمعادلة سبريمان براون بني 

وهي معامالت  0.890:  0.660، وباستخدام معادلة جتامن تراوحت معامالت الثبات بني 0.890:  0.660

 خالهلا يف ثبات املقياس احلايل لدى عينة الدراسة.ثبات يمكن الوثوق من 

 ( معامالت االرتباط )االتساق الداخلي( بين الدرجة على األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس المواطنة الرقمية 2)رقم جدول 

 (439لدى طلبة قسم المكتبات والوثائق والمعلومات )ن= 

 الدرجة الكلية املتغريات

 **0.620 الوصول الرقمي )اإلتاحة الرقمية(. -األولاملحور 

 **0.674 التجارة الرقمية. -املحور الثاين

 **0.530 االتصاالت الرقمية. -املحور الثالث

 **0.640 الثقافة الرقمية )حمو األمية الرقمية(. -املحور الرابع

 **0.650 اإلتيكيت الرقمي )قواعد السلوك الرقمي(. -املحور اخلامس

 **0.663 القوانني الرقمية. -املحور السادس

 **0.632 احلقوق واملسئولية الرقمية. -املحور السابع

 **0.650 الصحة والسالمة الرقمية. -املحور الثامن

 **0.772 األمن الرقمي. -املحور التاسع

 حماورمن  حمور درجة كل من خالل اجلدول السابق أن معامالت االرتباط )االتساق الداخيل( بني بنييت

عند مستوى  (دالة)، وهي قيم  0.772إىل 0.530املواطنة الرقمية والدرجة الكلية للمقياس تراوحت ما بني 
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؛ حيث تعرب عن صدق اتساق داخيل جيد للمقياس؛ مما جيعل الباحثة مطمئنة عند استخدام املقياس  0.01داللة 

 لدى عينة الدراسة احلالية.

 وعينة الدراسةجمتمع 

 -تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة قسم املكتبات والوثائق واملعلومات يف الفرق األربعة بكلية اآلداب

تتطلب دراستهم استخدام تكنولوجيا  نعينة مقصودة لرشحية من الشباب اجلامعي الذيكجامعة أسيوط 

( طالب وطالبة، موزعني 468ة بالقسم )املعلومات واالتصاالت بشكل مستمر؛ حيث يبلغ إمجايل عدد الطلب

( طالب 439فرق األربع، وقد تم توزيع االستبيان عليهم مجيًعا، وبلغ جمتمع الدراسة بشكل هنائي )العىل 

( خصائص 3( استبيان غري مكتمل اإلجابة عنه، ويوضح اجلدول رقم )29وطالبة، وذلك بعد استبعاد عدد )

 جامعة أسيوط.  -ت والوثائق واملعلومات بكلية اآلدابالدراسة من طلبة قسم املكتبا جمتمع

 (439جامعة أسيوط )ن=  -الدراسة من طلبة قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية اآلداب مجتمع( خصائص 3جدول رقم )

 املتغريات

 النوع
 اإلمجايل

 اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك

 الفئة العمرية

 0 0 0 0 0 0 17أقل من 

17 0 0 2 0.5 2 0.5 

18 7 1.6 38 8.7 45 10.3 

19 13 3 68 15.5 81 18.5 

20 14 3.2 111 25.3 125 28.5 

 42.4 186 34.9 153 7.5 33 20أكرب من 

 الفرقة

 21.6 95 17.1 75 4.6 20 األوىل

 22.3 98 19.1 84 3.2 14 الثانية

 29.4 129 25.3 111 4.1 18 الثالثة

 26.7 117 23.2 102 3.4 15 الرابعة

 امتالك جهاز رقمي
 100 439 84.7 372 15.3 67 نعم

 0 0 0 0 0 0 ال

 نوع اجلهاز الرقمي

 54.9 241 48.1 211 6.8 30 هاتف ذكي

 5 22 4.6 20 0.5 2 جهاز ذكي

 11.6 51 10.5 46 1.1 5 جهاز لوحي

 28.5 125 21.6 95 6.8 30 آيل حاسب

 0 0 0 0 0 0 مجيع ما سبق

 املدة الزمنية الستخدام اجلهاز الرقمي

 15.7 69 13 57 2.7 12 ساعة يومًيا

 33.7 148 28.7 126 5 22 3من ساعة إىل 

 50.6 222 43.1 189 7.5 33 ساعات 3أكثر من 

 امتالك بريد الكرتوين
 85.2 374 71.3 313 13.9 61 نعم

 14.8 65 13.4 59 1.4 6 ال
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 املتغريات

 النوع
 اإلمجايل

 اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك

 امتالك حساب يف شبكات التواصل االجتامعي
 94.3 414 79.5 349 14.8 65 نعم

 5.7 25 5.2 23 0.5 2 ال

 نوع احلساب يف شبكات التواصل االجتامعي

 89.52 393 74.94 329 14.58 64 فيسبوك

 17.31 76 12.53 55 4.78 21 تويرت

 36.22 159 29.16 128 7.06 31 انستجرام

 20.96 92 19.59 86 1.37 6 سناب

 2.51 11 2.05 9 0.46 2 جوجل

 16.17 71 12.98 57 3.19 14 إن لينكد

 امتالك حساب يف بنك املعرفة املرصي
 16.2 71 13 57 3.2 14 نعم

 83.8 368 71.8 315 12.1 53 ال

 امتالك بطاقة ائتامن
 25.3 111 18.8 82 6.5 29 نعم

 74.7 328 65.7 288 9 40 ال

 %100 439 %84.6 370 %15.4 69 اإلمجايل

 مصطلحات الدراسة

 تشتمل الدراسة عىل مصطلحات أساسية، وهي:

 Citizenshipالمواطنة )أ( 

املواطنة وحقوق "( يف مقرر 2018ُتعرف وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مرص العربية )

حيدد عالقة املواطن بالدولة، وما يقوم به الفرد  حضاري   سلوك  "بأهنا  "املواطنة"الثانوية للمرحلة  "اإلنسان

لصالح وطنه بحيث يقيم توازًنا بني املصلحة العامة واخلاصة يف ظل منظومة من الواجبات، واحلقوق، 

 :يف النقاط اآلتية ، كام حتدد أمهية تدعيم املواطنة ودورها يف املجتمع"واألخالقيات

 املساواة والعدل بني املواطنني أمام القانون يف الواجبات واحلقوق. ضامن (1)

 من الفتن والرصاعات الطائفية والعرقية. ( احلد2)

 عىل تدعيم وتنمية انتامء املواطن لوطنه، وتدفعه إىل تطوير جمتمعه. ( العمل3)

 ضامن احلقوق والواجبات.بالدولة إىل الديمقراطية والشفافية، وإىل الرشاكة و ( الرتقي4)

 م العالقة بني الدولة واملواطن عىل أساس من الثقة املتبادلة بام حيقق الرشاكة يف تنمية املجتمع.يتنظ( 5)

وقد آثرت الباحثة استعراض هذا التعريف الصادر عن وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية 

هوم املواطنة والوعي هبا لدى طلبة مرحلة ما قبل التعليم اجلامعي، مرص العربية؛ ملا له من أثر يف ترسيخ مف

 .فيهموإعالء روح املواطنة 
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 Digital Citizenshipالمواطنة الرقمية )ب( 

يف الكثري من الدراسات، واتفق الكثري منها  "املواطنة الرقمية"تعددت التعريفات التي تناولت مصطلح 

للمواطنة، وتشرتك معها يف أبعاد عدة، وقد اكتسبت زمًخا كثرًيا يف مجيع أنحاء العامل سواء عىل أهنا بعد جديد 

اجلمعية الدولية "اإللكرتونية. ومن أبرز تعريفات املواطنة الرقمية ما قدمته  مسميت باملواطنة الرقمية أ

السلوك "بأهنا   ISTE International Society for Technology in Education"لتكنولوجيا التعليم

ملواطنة ا يف املتضمنة املحاور -أيًضا –، كام حددت"القويم، واملسئول، واملالئم، واآلمن جتاه التكنولوجيا

 -اإلتيكيت الرقمي -الثقافة الرقمية -االتصاالت الرقمية -التجارة الرقمية -الرقمية، وهي: )الوصول الرقمي

 .(ISTE,2018)األمن الرقمي(  -الصحة والسالمة الرقمية -رقميةاحلقوق واملسئولية ال -القوانني الرقمية

 AASL American Association of  Schoolكام عرفتها اجلمعية األمريكية ألمناء املكتبات املدرسية

Librarians   فن معرفة كيفية الترصف بشكل مهني، وبكل احرتام عىل اإلنرتنت"بأهنا" (Mauchan, 2017). 

االنتامء إىل جمتمع افرتايض بام يتضمن ذلك من حقوق "( املواطنة الرقمية بأهنا 2016، وُتعرف )كفايف

 "األفراد، وواجباهتم، ومسئوليات تقع عليهم جتاه هذا املجتمع، واملشاركة الفاعلة يف هذا املجتمع

 (Ribble, 2015)( نقاًل عن 2015( و)الدهشان؛ الفوهيي، 2018وجدير بالذكر أن كل من )القحطاين، 

 ، وهي كاآليت:(REPs)قد أدرجوا هذه املحاور حتت ثالث فئات عريضة والتي تعرف بـ 

 اإلتيكيت الرقمي(. -القوانني الرقمية -ويضم )الوصول الرقمي Respect ( االحرتام1)

 التجارة الرقمية(. -الثقافة الرقمية -ويضم )االتصاالت الرقمية Educateالتعليم ( 2)

 من الرقمي(.األ -الصحة والسالمة الرقمية -وتضم )احلقوق واملسئولية الرقمية Protectاحلامية ( 3)

 Digital Citizenالمواطن الرقمي  (ج)

اإلنرتنت بانتظام وفعالية، ويصنف الفرد هو ذلك الفرد الذي يستخدم "بأنه  "املواطن الرقمي"عرف يُ 

 (.2018)القحطاين،  "مواطنًا رقمًيا عندما يكون متمكنًا من استخدام األجهزة الرقمية

؛ حيث "املهاجر الرقمي"و "املواطن الرقمي"بني  (Prensky, 2001)( نقاًل عن 2016ويفرق )شلتوت، 

رع مع وحول التقنيات الرقمية، فهو يفهم ذلك الشخص الذي نشأ وترع"يعرف املواطن الرقمي بأنه 

هو الشخص اجلديد يف التعامل مع الوسط التكنولوجي، حياول "؛ بينام املهاجر الرقمي "التكنولوجيا بالفطرة

 ."أن يتعلم ويتقن التعامل مع هذا الوسط
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ا الرقمية، ونستطيع القول إن املواطن الرقمي هو ذلك الشخص الذي ولد أثناء أو بعد ثورة التكنولوجي

 وتفاعل معها مبكًرا، ولديه وعي ومعرفة جتعله يتعامل معها، ومع اآلخرين بشكل الئق.

 صفات املواطن الرقمي يف اآليت: (Culatta, 2018)وجيمل 

 متمكن من استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.( 1)

 يستخدم التكنولوجيا للمشاركة يف األنشطة املختلفة.( 2)

 صل مع اآلخرين عرب الوسائل التكنولوجية املختلفة بشكل إجيايب.يتوا( 3)

 حيرتم اخلصوصية، وحرية التعبري يف العامل الرقمي.( 4)

 يف استخدامه للتكنولوجيا. اأخالقي   اسلوكً  رُ ه  ظ  يُ ( 5)

 الدراسات السابقة واملثيلة

، أو ذات صلة بالدراسة احلالية، لدراسات العربية واألجنبية اخلاصة باملوضوعاقامت الباحثة بمراجعة 

وذلك من خالل دليل اإلنتاج الفكري العريب يف جمال املكتبات واملعلومات، وقواعد البيانات العربية واألجنبية 

املتاحة يف بنك املعرفة املرصي، ومراجعة كشافات بعض الدوريات العربية واألجنبية، باإلضافة إىل بحوث 

الباحثة أنه ال توجد دراسة أكاديمية عربية يف ختصص املكتبات واملعلومات  املؤمترات املتخصصة، وتوصلت

تناولت موضوع الدراسة احلالية نفسها، ولكن هناك بعض الدراسات املثيلة، أو قريبة الصلة من املوضوع، 

 وسيتم استعراض الدراسات التي تم التوصل إليها من األحدث إىل األقدم عىل النحو التايل:

 الدراسات العربية -أوال

( هدفت هذه الدراسة إىل تعرف درجة الوعي بمفهوم املواطنة 2018دراسة )السليحات؛ الرسحان، 

الرقمية لدى طلبة مرحلة  البكالوريوس يف كلية العلوم الرتبوية باجلامعة األردنية، وقد اعتمدت الدراسة عىل 

اختيارهم بطريقة عشوائية، وطبقت عليهم  ( طالب وطالبة تم230املنهج الوصفي، وتكونت العينة من )

استبانة تم حتليلها بالطرق اإلحصائية املناسبة، وتوصلت الدراسة إىل أن درجة وعي الطلبة بمفهوم املواطنة 

الرقمية )متوسطة(، كام أوصت الدراسة برضورة توعية الطلبة باألساليب املتقدمة، واملختلفة يف احلامية من 

 تمع اإلنرتنت مثل: التعامل مع حاالت االخرتاق اإللكرتوين.خماطر املشاركة يف جم

( استهدفت الدراسة معرفة مستوى معلامت رياض األطفال باململكة العربية 2018 دراسة )حمروس،

( معلمة من معلامت رياض األطفال، 50السعودية بأبعاد املواطنة الرقمية، وذلك من خالل عينة من )

قياس الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية، وأشارت نتائج الدراسة إىل ل ؛هج الوصفيواعتمدت الدراسة عىل املن
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حرتام، والتعليم، واحلامية( لدى معلامت رياض األطفال باململكة وجود قصور يف أبعاد املواطنة الرقمية )اال

األمية الرقمية، العربية السعودية. وكان من أهم توصيات هذه الدراسة تدريب معلامت رياض األطفال عىل حمو 

 وتفعيل قيم املواطنة الرقمية لدهين، وكيفية استخدامهن لربامج احلامية الرقمية ضد الفريوسات والقرصنة.

( هدفت الدراسة إىل تعرف مدى توافر مهارات املواطنة الرقمية يف مقرر 2018دراسة )امللحم، 

ية يف اململكة العربية السعودية، وذلك باستخدام لطالب املرحلة الثانو "املهارات احلياتية والرتبية األرسية"

 موزعة( مهارة فرعية 62من ) مكونةنت مهارات املواطنة الرقمية، باملنهج الوصفي التحلييل، وبإعداد قائمة ت

( جماالت رئيسة، وأسفرت الدراسة عن ضعف توزيع مهارات املواطنة الرقمية يف هذا املقرر، وحقق 9عىل )

أدنى نسبة، وبناًء عليه أوىص  "البيع والرشاء الرقمي"أعىل نسبة؛ بينام حقق جمال  "وك الرقميمهارة السل"جمال 

 الباحث بتضمني مهارات املواطنة الرقمية بشكل خمطط ومتدرج يف مناهج التعليم العام.

 تقنيات"( استهدفت الدراسة تعرف قيم املواطنة الرقمية املتضمنة يف مقرر 2018دراسة )القحطاين، 

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة األمرية نورة، وجامعة امللك خالد، واختريت عينة  "التعليم

( حماور لقيم 9( فقرة موزعة عىل )53( عضو هيئة تدريس طبقت عليهم استبانة تكونت من )23عشوائية من )

االتصاالت "، و"ول الرقميالوص"، و"اللياقة الرقمية"املواطنة الرقمية، وخلصت الدراسة إىل أن قيم 

يف  "تقنيات التعليم"متضمنة يف مقرر  "من الرقميالصحة والسالمة واأل"، و"مية الرقميةحمو األ"، و"الرقمية

منعدمة.  "التجارة اإللكرتونية"ضعيفة، و "القوانني الرقمية"جامعة األمرية نورة بشكل كبري؛ بينام جاءت 

ت بخطوات وإجراءات اإلبالغ عن أي عمل غري قانوين يف املجتمع وأوصت الباحثة برضورة تعريف الطالبا

 الرقمي.

بالصف السادس  ا( تلميذً 150( قامت الباحثة بدراسة استكشافية عىل عدد )2018دراسة )حشيش، 

أكثر املواقع اإللكرتونية تفضياًل هلؤالء األطفال، وحجم  ملعرفةاالبتدائي بواحدة من املدارس اخلاصة؛ 

لإلنرتنت، ومن يقوم بتوجيههم إىل املواقع اإللكرتونية املناسبة، وتوصلت الدراسة إىل أن أكثر  استخدامهم

% من عينة الدراسة ليس لدهيم من يقوم 70، وأن "اليوتيوب"، ثم "الفيسبوك"املواقع التي يرتددون عليها هي: 

ورة حتديد مهارات املواطنة الرقمية وبناًء عليه أوصت الدراسة برض ؛بإرشادهم للمواقع اإللكرتونية املناسبة

لتالميذ مرحلة التعليم األسايس، وتدريب اآلباء واملعلمني عىل مهارات االستخدام اآلمن واملسئول لتكنولوجيا 

 املعلومات.
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( هدفت الدراسة إىل الكشف عن واقع استخدام شبكات التواصل 2018، اليوسفدراسة )أبو املجد؛ 

الرتبية بجامعة امللك فيصل، يف اململكة العربية السعودية، وكيفية استخدامها يف تعزيز  االجتامعي لدى طلبة كلية

( أربعة حماور من حماور املواطنة 4أبعاد املواطنة الرقمية لدهيم، واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة هلا؛ لتغطي )

، احلقوق واملسئوليات الرقمية(، وطبقت الرقمية، وهي: )قواعد السلوك الرقمي، الثقافة الرقمية، األمن الرقمي

( طالب وطالبة، وجاءت نتائج الدراسة موضحة أن شبكات التواصل االجتامعي 356االستبانة عىل عينة من )

ذات داللة إحصائية بني استجابات أفراد العينة حول  اهلا دور يف تعزيز أبعاد املواطنة الرقمية، وأن هناك فروقً 

 ملتغري النوع وذلك لصالح الذكور. ىية تعزأبعاد املواطنة الرقم

الوعي باملواطنة الرقمية لدى  ىإىل الكشف عن مستو سعت هذه الدراسة( 2018دراسة )مهدي، 

مستخدمي شبكات التواصل االجتامعي من طلبة جامعة األقىص يف دولة فلسطني، وعالقته ببعض املتغريات، 

( طالب وطالبة، 700اور فقط للمواطنة الرقمية عىل عينة من )( أربعة حم4وطبق الباحث استبانة تشتمل عىل )

%، وهي نسبة فوق املتوسط؛ ولذا 76.8وكشفت الدراسة أن الوعي باملواطنة الرقمية بشكل عام وصل إىل 

أوصت الدراسة برضورة التوعية بمجال املواطنة الرقمية لدى مجيع فئات املجتمع، وإعداد برامج تدريبية 

 التدريس تعكس فكر وسلوك التعامل مع الطلبة يف الفضاء اإللكرتوين.ألعضاء هيئة 

( هدفت هذه الدراسة إىل معرفة دور املعلم باملرحلة الثانوية يف وقاية الطالب 2017دراسة )التوجيري، 

 من االنحراف الفكري يف ضوء املواطنة الرقمية من وجهة نظر املرشفني الرتبويني وذلك يف املدارس الثانوية

بمدينة الرياض، وكانت من أبرز نتائجها أن من أهم أدوار املعلم هو استثامر املحتوى الرقمي؛ إلظهار القيم 

الوسطية واإلجيابية يف املجتمع، واالعتدال يف مجيع مناحي احلياة، وتوظيف تلك الوسائل التكنولوجية يف تعزيز 

 بإعداد خطة علمية من بداية الفصل الدرايس؛ قيمة االنتامء للوطن، كام أوصت الدراسة بتكليف املعلمني

للوقاية الرقمية من االنحراف الفكري، واشرتاك املؤسسات األمنية مع املدارس يف إكساب املعلمني مهارات 

 التعامل الرقمي مع االنحراف الفكري والوقاية منه.

دارس وزارة الرتبية ( استهدفت الدراسة الكشف عن واقع متكني املعلمني بم2017دراسة )العقاد، 

والتعليم الفلسطينية نحو توظيف متطلبات املواطنة الرقمية يف التعليم من وجهة نظرهم، معتمدة يف ذلك عىل 

( معلاًم ومعلًمة، وقد توصلت الدراسة إىل أن درجة متكني 625املنهج الوصفي، وتطبيق استبانة عىل عينة من )

 املدارس الفلسطينية ضعيفة، وقدمت الدراسة تصوًرا مقرتًحا؛ لتمكني املعلمني من متطلبات املواطنة الرقمية يف

 املعلمني الفلسطينيني من توظيف متطلبات املواطنة الرقمية يف التعليم.
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( عملت هذه الدراسة عىل وصف وحتليل قيم املواطنة لدى طالب جامعة 2017دراسة )بن شمس، 

( طالب وطالبة من التخصصات العلمية واألدبية، كام عرضت 56)البحرين، وتم انتقاء عينة عشوائية من 

الباحثة لنامذج من جتارب بعض الدول العربية واألجنبية يف جمال تعزيز أهداف املواطنة يف العرص الرقمي داخل 

لم املناهج الدراسية، ويف ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بنرش ثقافة املواطنة الرقمية؛ لدعم عمليات التع

 والتدريب، وقياس أثر استخدام األساليب التكنولوجية يف تنمية قيم املواطنة لدى طالب املرحلة اجلامعية.

(  أجريت هذه الدراسة؛ ملعرفة مستوى توافر معايري املواطنة لدى معلمي 2017دراسة )الدورسي، 

( فقرة، 47استبانة مكونة من )بمدينة الرياض، واتبعت الدراسة املنهج املسحي، وتم تصميم  اآليلاحلاسب 

، "التصال الرقميا"بمستوى عاٍل يف كل من:  اآليلوأسفرت النتائج عن توافر املعايري لدى معلمي احلاسب 

، "الصحة والسالمة الرقمية"، و"احلقوق واملسئوليات الرقمية"، و"السلوك الرقمي"، و"الوصول الرقمي"و

مية حمو األ"، و"من الرقمياأل"، و"التجارة الرقمية"، و"ةالقوانني الرقمي"وبشكل متوسط يف كل من: 

. واقرتحت الدراسة إجراء دراسات مقارنة؛ لتوافر معايري املواطنة الرقمية لدى معلمي التخصصات "الرقمية

 األخرى.

تصورات جامعة القصيم نحو املواطنة الرقمية، وذلك  ( قامت الباحثة بتعرف2017دراسة )الصامدي، 

( طالب وطالبة، وكانت من نتائج الدراسة أن جاءت 374تبانة الدراسة عىل عينة عشوائية من )بتطبيق اس

 .تصورات طلبة جامعة القصيم نحو املواطنة الرقمية بدرجة متوسطة

( استهدفت هذه الدراسة تقدير مستوى املواطنة الرقمية لدى عينة من 2017دراسة )املرصي؛ شعت، 

( فقرة 68نظرهم، متبعة يف ذلك املنهج الوصفي التحلييل، وطبقت استبانة من ) طلبة جامعة فلسطني من وجهة

( طالب وطالبة، وأشارت النتائج إىل أن الدرجة الكلية 300( حماور، وتكونت العينة من )9موزعة عىل )

الرقمية مساًقا أساسًيا كام أوصت الدراسة بأن تكون املواطنة ، %71ملستوى املواطنة الرقمية لدى أفراد العينة 

 من مساقات املتطلبات اجلامعية.

( اهتمت هذه الدراسة بالكشف عن واقع املواطنة الرقمية لدى الطالبات 2016دراسة )عبدالقوي، 

جامعة عني شمس، وطبقت هذه الدراسة استبانة عىل عينة عشوائية من تلك الطالبات؛  -املعلامت بكلية البنات

، وانتهت الدراسة بتصور مقرتح؛ "الفيسبوك"طنة الرقمية من خالل استخدامهن ملوقع للكشف عن واقع املوا

لتنمية مهارات الطالبات بكلية البنات باالستخدام األمثل للتكنولوجيا الرقمية، ومتكني الطالبات من الثقافة 
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يفية عن اجلوانب القانونية. كام أوصت الدراسة بدعم قدرات شبكة اإلنرتنت بالكلية، وتنظيم ندوات تثق

 القانونية الرقمية.

( تناولت الدراسة احلديث عن مسألة املواطنة، وكيفية حتول املواطن واملواطنة من 2016دراسة )بشري، 

الصورة العادية التقليدية إىل املواطنة الرقمية، واملواطن الرقمي، وتطرقت إىل احلديث عن املواطن وشبكات 

 "املواطنة"و  "املواطن"دمات اإللكرتونية. وأكدت الدارسة عىل أن مفهومي التواصل االجتامعي، وكذلك اخل

 اختذا أشكااًل جديدة منذ ظهور ثقافة اإلنرتنت وتطبيقاهتا.

( استهدفت هذه الدراسة معرفة مدى إسهام بعض شبكات التواصل االجتامعي 2016دراسة )احلريب، 

لبات جامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض، واستخدمت يف تعزيز مفهوم املواطنة الرقمية من وجهة نظر طا

( طالبة. وقد أشارت نتائج الدراسة إىل 100لتطبق استبانة عىل عينة قدرها ) ؛الباحثة املنهج الوصفي املسحي

مهارات تكنولوجية  نيف تعزيز املواطنة الرقمية؛ ألهنام يضيفا نيسهام "تويرت"و   "سناب شات"أن موقعي 

األمان "عة النرش، والتعبري عن الرأي، والتواصل مع العامل اخلارجي، لكنهام يفتقدان إىل ميزة تتمثل يف: رس

، ومن ثم أوصت الدراسة برضورة االستفادة من ميزات املوقعني املذكورين يف نرش الثقافة التكنولوجية "الرقمي

 يف املجتمع اجلامعي السعودي.

ة إىل اختبار فعالية برنامج التدخل املهني باستخدام املامرسة ( سعت هذه الدراس2015اهلل،  دراسة )عبد

العامة للخدمة االجتامعية، وتنمية وعي الشباب اجلامعي باملواطنة الرقمية يف حمافظة قنا من ثالثة أبعاد، وهي: 

ا الربنامج ذ. وأظهرت نتائج هذه الدراسة فعالية ه"احلامية الرقمية"، و"التعليم الرقمي"، و"االحرتام الرقمي"

يف تنمية وعي الشباب اجلامعي باالحرتام الرقمي؛ حيث أدى ذلك إىل ارتفاع درجة االحرتام الرقمي لدى 

الشباب اجلامعي، كام أوصت الدراسة بمساعدة الشباب اجلامعي عىل فهم الترصفات الصحيحة لألمن الرقمي 

تكرار كلمة الرس مع احلسابات املختلفة سواء عىل  مثل: التفكري قبل نرش أية مادة أو حمتوى عىل اإلنرتنت، وعدم

 الربيد اإللكرتوين، وكذلك احرتام امللكية الفكرية لآلخرين. ممواقع التواصل االجتامعي أ

( هدفت هذه الدراسة إىل طرح اجلدل الفكري، والسيايس، والقانوين، والتارخيي 2015دراسة )الكوت، 

ت إىل موضوع املواطنة يف ظل ظروف ومناخ اإلعالم الرقمي اجلديد، حول مفهوم املواطنة الرقمية، ثم تطرق

والقيود التي تواجهها، واعتمد الباحث عىل املنهج الوصفي التحلييل، واإلحصائيات، والدراسات الرائدة يف 

املوضوع. وتوصلت الدراسة إىل نتائج من أبرزها أن مفهوم املواطنة مفهوم قديم، ولكنه متطور ودينامي، 

ضع ملتطلبات العرص واستحقاقاته، لكنه بمفهومه القانوين، والسيايس يبقى حمتفًظا بنفس أسسه ومكوناته. وخي
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وأوصت الدراسة بمسألة اخلصوصية الثقافية واحلضارية، ورضورة االهتامم باجلوانب املادية والثقافية للمواطنة 

 الرقمية.

ن تلك الدراسة الوقوف عىل كيفية استخدام ( استهدف الباحثان م2015دراسة )الدهشان؛ الفوهيي، 

ساعدة األبناء عىل احلياة يف العرص الرقمي، واستعراض للمداخل واإلجراءات التي متكننا مل ؛املواطنة الرقمية

من ذلك، مستخدًما يف ذلك املنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إىل أمهية دور مؤسسات الرتبية والتعليم يف 

الواعي، وأن أبنائنا بحاجة إىل ثقافة رقمية متكنهم من املامرسة اآلمنة والقانونية للتقنيات  تنشئة املواطن الرقمي

الرقمية. ومن أهم توصيات الدراسة أن يتكفل النظام الرتبوي برتسيخ قيم املواطنة لدى طالبه، ويكون هذا 

 الدور متصاًل منذ الطفولة حتى مراحل الرشد بالتعاون مع اآلباء أيًضا.

( سعت هذه الدراسة نحو تقديم رؤية مقرتحة لدعم دور التعليم يف غرس قيم 2014سة )املسلامين،درا

انوي ثاملواطنة الرقمية، واستخدمت املنهج الوصفي التحلييل، وطبقت االستبانة عىل عينة من طالب التعليم ال

ة ترتكز عىل منطلقات، وأهداف، العام بصفوفه الثالثة يف حمافظة الدقهلية. وتوصلت الدراسة إىل رؤية مقرتح

وحماور، ومتطلبات للتنفيذ. وأوصت الباحثة بأن ترتكز املواطنة الرقمية عىل اجلانب النظري، وعىل عملية 

، "الوعي واكتساب املعرفة التكنولوجية"التطبيق من خالل دورة التعلم التكنولوجي بمراحلها األربع، وهي: 

الفعل وهو تطبيق ما تعلمه الطالب يف مرحلتي الوعي والفهم "، و"ملناسبالفهم لالستخدام املناسب وغري ا"و

 ."التشاور أي إتاحة الفرصة للتشاور حول أفضل استخدام للتكنولوجيا وتطبيقاهتا "، وأخرًيا "يف الواقع الفعيل

 الدراسات األجنبية -ثانًيا

ات التعليمية، واملكتبة املدرسية يف ات األجنبية عىل أمهية الدور الذي تلعبه املؤسسدراسأكدت معظم ال

التمكني من املواطنة الرقمية، وهنا نعرض لبعض هذه الدراسات عىل سبيل املثال وليس احلرص مرتبة من 

 األحدث إىل األقدم كاآليت:

التنمر "هدفت هذه الدراسة إىل تعرف كيفية التعامل مع العدوان الرقمي  (Watson, 2018)دراسة 

ملدارس، وجاءت املواطنة الرقمية خطوة أوىل يف طريق منع هذا العدوان، ويقع ذلك ضمن مهام يف ا "السيرباين

اختصايص املكتبات املدرسية، فهو املسئول عن االستخدام الصحيح للمعلومات. وكان من تساؤالت هذه 

جابة بأنه البد الدراسة ملاذا حيدث التنمر السيرباين؟، وهل نستطيع الوقوف ضد من يفعل ذلك؟، وكانت اإل

من التوعية األخالقية؛ لنقف ضد ذلك التنمر، وتوصلت الدراسة إىل رضورة املناقشة مع املراهق املتأثر 

بالتكنولوجيا، والتحدث أمامه دائاًم عن العقوبات الرادعة للمنشورات املؤذية، وتعرف الصعوبات التي تواجه 
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يتعامل بمفرده دائاًم مع الوسائط الرقمية، بل نجعله يشارك التالميذ يف التعامل مع التكنولوجيا، وال نرتكه 

اهتامماته مع األشخاص املناسبني له، وال نجعله يلعب وحيًدا بل نشاركه األلعاب اإللكرتونية. واختتمت 

الدراسة بدعوة أمناء املكتبات لتعريف طلبة املدارس باملحاور التسعة للمواطنة الرقمية؛ حيث يكون كل حمور 

 سبوع منفصل.يف أ

سعت هذه الدراسة إىل تعليم طلبة املدارس كيفية تأمني معلوماهتم الشخصية،  (Goerner, 2018)دراسة 

ومحاية أنفسهم من التطفل، والتنمر الرقمي؛ ألهنم عادًة يتصلون باملئات من األصدقاء عرب كثري من التطبيقات 

.إلخ، فالكثري من الطلبة جيهل اخلصوصية وآداب الرقمية، مثل: املاسنجر، والسناب شات، واالنستجرام..

السلوك، والتنمر السيرباين، فهذه املهارات رضورية؛ لتمكني الطلبة من االنخراط يف العامل الرقمي بأمان 

ومسئولية، وتويص الدراسة بمساعدة الطلبة عىل التفكري النقدي فيام يراه عىل معلومات من مواقع التواصل 

اإلنرتنت املختلفة، وتشجيع الطالب عىل إجياد طرق لوقف التنمر السيرباين، وإعداد  االجتامعي، ومواقع

دروس تعليمية للمعلمني واآلباء حول قواعد السلوك الرقمي اإلجيايب، ومشاركة أمناء املكتبات املدرسية يف 

 باملضايقات كذلك.إقامة عالقات داعمة مع الطلبة سواء من هم مستهدفون ملضايقات اإلنرتنت، أم من يقوم 

تقدم هذه الدراسة تأمالت يف املواطنة الرقمية هتدف إىل متكني طلبة  (Casa-Todd, 2018)دراسة 

املدارس من تطوير وسائل اإلعالم االجتامعية، وأن يكونوا أصحاب هويات رقمية أكثر إجيابية، وقدمت هذه 

النقدي، والترصف بأمان، واملشاركة بمسئولية يف  الدراسة تعريف للمواطنة الرقمية بأهنا القدرة عىل التفكري

العامل الرقمي، وركزت الدراسة عىل اإلفادة من امليزات التي يقدمها العامل الرقمي، وتعبري الطلبة عن أنفسهم 

باستخدام )النص، الصور، الصوت، الفيديو(، وتوجيه الطلبة نحو التوازن الصحي يف استخدام اإلنرتنت، كام 

لة إحداث تغيري ثقايف، وعدم املبالغة يف ردة الفعل التي تتسم بالذعر األخالقي من التكنولوجيا، تويص بمحاو

 واالهتامم بالقدوة؛ ألهنا من أهم أساليب التعلم؛ فاألطفال هيتمون برصد وتقليد السلوك.

احلفاظ استعرضت هذه الدراسة كثرًيا من مفاهيم املواطنة الرقمية، فهي:  (Maughan, 2017)دراسة 

عىل بصمة رقمية مسئولة يف أثناء حترك طلبة املدارس االبتدائية، واملتوسطة، والثانوية يف العامل الرقمي، وكيف 

يصبح الطالب مستخدًما وأكثر إدراًكا للتكنولوجيا، وقادًرا عىل التعامل السليم معها، وذكرت الدراسة أن 

Mike Ribble  م، وكان املصطلح غري مألوف للكثريين، 2000يف أوائل عام هو أشهر من تناول املواطنة الرقمية

م. وعرضت 2008يف حتديد املحاور الرئيسة التي تتضمنها املواطنة الرقمية، وذلك يف عام  Baillyكام تشارك مع 

الدراسة للكثري من التجارب التي يمكن من خالهلا تضمني املواطنة الرقمية يف املدارس، وأكدت عىل حمو األمية 

الرقمية، والقدرة عىل حتديد اجلودة ومصادر املعلومات املوثوقة. كام أوصت الدراسة بتعليم الطلبة كيفية 
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استخدام شبكات التواصل االجتامعي، ووسائل اإلعالم اجلديد بطرق إجيابية، وتدريس املهارات واملامرسات 

صمة رقمية يف كل ما ينرشونه أو يشاركونه الرقمية اجليدة، واالهتامم بالطلبة  بوصفهم مواطنني رقميني هلم ب

 عرب اإلنرتنت.

عرضت الدراسة خطوات بسيطة؛ لرتسيخ املواطنة الرقمية بوالية تكساس يف  (Stout, 2017)دراسة 

الواليات املتحدة األمريكية، ومن هذه اخلطوات تدريب املعلمني، واآلباء، واملدرسني عىل السلوك الرقمي 

املواطنة الرقمية، والتعريف باملواطنة الرقمية عىل مواقع شبكة اإلنرتنت، ووسائل  اإلجيايب، وغرس ثقافة

التواصل االجتامعية، وكذلك يف األنشطة التعليمية. وتويص الدراسة بتعلم مهارات تقييم املصادر، وتوثيق 

ج املواطنة الرقمية ضمن املعلومات واملواقع، والتعاون بني مواطنني رقميني آخرين يف مجيع أنحاء العامل، وإدرا

م. ومن توصيات 2011املناهج الدراسية وختصيص منهج درايس مستقل هلا، وإن كان قد تم ذلك منذ عام 

الدراسة اشرتاك أمناء املكتبات املدرسية، ومديري املدارس، وموظفي تكنولوجيا التعليم يف دورات لنرش ثقافة 

 املواطنة الرقمية.

هدفت الدراسة للكشف عن دور املكتبة املدرسية يف تعليم املواطنة الرقمية،  (Preddy, 2016)دراسة 

واستعرضت عدًدا من اجلهود لتعزيز املواطنة الرقمية يف املدارس بوالية إنديانا بالواليات املتحدة األمريكية، 

ت التعامل مع التكنولوجيا وبالتعاون مع اجلمعية األمريكية ألمناء املكتبات املدرسية؛ إلكساب الطلبة مهارا

باحرتام. وتويص الدراسة برضورة توفري فرص مثالية للبحث عن رشكاء تعاون مجاعي من املنظامت املهنية، 

 والوطنية؛ لتقديم أفكار جاهزة، ومساعدة املواطنني الرقميني.

لسلوك املناسب أكدت هذه الدراسة عىل دور املعلمني يف تعليم طلبة املدارس ا (Ribble, 2015)دراسة 

أثناء التعامل مع التكنولوجيا، وكيف يكون مواطن صالح يف العامل الرقمي، وكيفية االنخراط يف التكنولوجيا 

 -التعليم -الرقمية وفًقا للمحاور التسعة للمواطنة الرقمية، والتي أمجلها حتت ثالث فئات، وهي: )االحرتام

اإلتيكيت  -ام اآلخرين، وأدرج حتته حماور )الوصول الرقمياحلامية(، وشمل االحرتام احرتام النفس، واحرت

القوانني الرقمية(، أما التعليم فتضمن التعليم الذايت، وتعليم اآلخرين، وأدرج حتته حماور )التجارة  -الرقمي

ه الثقافة الرقمية(، وشملت احلامية محاية النفس، ومحاية اآلخرين، وأدرج حتت -االتصاالت الرقمية -الرقمية

األمن الرقمي(. وتويص الدراسة برضورة  -الصحة والسالمة الرقمية -حماور )احلقوق واملسئولية الرقمية

 تدريب املعلمني عىل استخدام التكنولوجيا يف العملية التعليمية؛ لتمكني املواطنة الرقمية.
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يف املجاالت  اتضح أن معظم الدراسات السابقة قد أجريت ومن خالل استعراضنا للدراسات السابقة

الرتبوية، واالجتامعية، والسياسية، وعرضت ملفهوم املواطنة الرقمية وأبعادها، وأكدت كذلك عىل دور 

املؤسسات التعليمية يف تعزيز املواطنة الرقمية، وإعداد املواطن الرقمي، كام تطرق الكثري منها إىل الكشف عن 

املواطنة الرقمية واملواطن الرقمي، وقد تنوعت بعض  دور اإلعالم اجلديد يف رسم الصورة اجلديدة ملفهوم

الدراسات يف املنهج املستخدم واتفق البعض أحياًنا عىل نفس املنهج، لكنها تباينت يف حجم ونوع العينة، وقد 

اتفقت الدراسة الراهنة مع بعض الدراسات السابقة يف املنهج، بل واستفادت منها يف إعداد األداة املستخدمة يف 

راسة، ولكنها انفردت عن مجيع الدراسات السابقة يف الكشف عن الوعي باملواطنة الرقمية لدى طلبة الد

قسم "يف أحد األقسام األكاديمية عىل مستوى مجهورية مرص العربية، وهو:  "املكتبات واملعلومات"ختصص 

ورغم اختالف الدراسة عن  يف حمافظة أسيوط، "جامعة أسيوط -املكتبات والوثائق واملعلومات بكلية اآلداب

 استفادت منها يف بناء الفكرة، ويف تدعيم إطارها النظري. ، فإهناالدراسات السابقة

 جامعة أسيوط بأبعاد املواطنة الرقمية -نتائج مستوى وعي طلبة قسم املكتبات والوثائق واملعلومات

ى طلبة قسم املكتبات والوثائق وهنا سوف يتم استعراض نتائج مستويات املواطنة الرقمية وأبعادها لد

جامعة أسيوط، وذلك باستخدام املتوسطات املوزونة، وُتقدر النسبة املئوية اإلمجالية  -واملعلومات بكلية اآلداب

% 80% )جيد(، من 80% إىل 70% )مقبول(، من 70% إىل 50% )ضعيف(، من 50ألي حمور كام ييل: أقل من 

 تاز(.% فأكثر )مم90% )جيد جًدا(، 90إىل 

 Digital Access )اإلتاحة الرقمية( الوصول الرقمي  -المحور األول

ويعرف بأنه الوصول املتكافئ للتكنولوجيا جلميع املواطنني؛ وذلك لضامن متتعهم باملساواة الرقمية 

 الكاملة.

 ( النسب المئوية للمتوسطات الموزونة للمحور األول )الوصول الرقمي( من المواطنة الرقمية 4جدول رقم )

 (439لدى طلبة قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة أسيوط )ن= 

 الفقرات م

 البدائل

 الدرجة

 املقدرة

 املتوسط

 املوزون

االنحراف 
 املعياري

 للمتوسط

 املوزون

 النسبة

 املئوية
موافق 
 بشدة

 حمايد موافق
معار
 ض

معار
ض 
 بشدة

1 
تشجيع رضورة 
الوصول الرقمي 

 للجميع بدون استثناء.
166 204 38 27 4 1818 4.14 0.83 82.82 

2 
تقديم التسهيالت 
واإلتاحة الرقمية 

328 95 12 3 1 2063 4.70 0.94 93.99 
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 الفقرات م

 البدائل

 الدرجة

 املقدرة

 املتوسط

 املوزون

االنحراف 
 املعياري

 للمتوسط

 املوزون

 النسبة

 املئوية
موافق 
 بشدة

 حمايد موافق
معار
 ض

معار
ض 
 بشدة

لألشخاص ذوي 
 االحتياجات اخلاصة.

3 
رضورة تقليل الفجوة 
 الرقمية بني الطلبة.

117 175 96 43 8 1667 3.80 0.76 75.95 

4 
إجادة البحث يف 
 املكتبات الرقمية.

169 204 60 6 0 1853 4.22 0.84 84.42 

5 
التأكيد عىل استخدام 
 بنك املعرفة املرصي.

111 195 108 23 2 1707 3.89 0.78 77.77 

6 
استخدام الوسائط 
الرقمية جيب أن يكون 

 متوازًنا.
132 219 80 6 2 1790 4.08 0.82 81.55 

7 
االهتامم بتوظيف 
الوسائط الرقمية يف 
 األنشطة التعليمية.

197 178 46 16 2 1869 4.26 0.85 85.15 

8 
رضورة التفاعل مع 
بوابة الطالب عىل موقع 
 اجلامعة اإللكرتوين.

207 169 47 13 3 1881 4.28 0.86 85.69 

9 

استعراض وحتميل 
املحارضات من صفحة 

 Webinarالويبينار 
 بسهولة.

177 163 71 20 8 1798 4.10 0.82 81.91 

10 

رضورة استخدام 
حمركات البحث التي 
تدعم اللغة العربية 
واإلنجليزية مًعا 
للوصول ملصادر 
 املعلومات.

274 147 14 3 1 2007 4.57 0.91 91.44 

 %90.18 0.90 4.51 16435 1 3 14 1749 1878 الكلية للمحورالدرجة 

( أن النسبة املئوية للمتوسطات املوزونة للمحور األول )الوصول الرقمي( 4يتضح من اجلدول رقم )

%(، وهذا يفرس مستوى 75.99( هي أقل نسبة مئوية )3%، وأن الفقرة رقم )93.99% إىل 75.95ترتاوح ما بني 

(، 2من نصيب الفقرة رقم ) %(93.99جيد إلدراك الطلبة ملفهوم الفجوة الرقمية، وكانت أعىل نسبة مئوية )

بلغت النسبة املئوية اإلمجالية وهذا يعكس قناعة الطلبة برضورة اإلتاحة الرقمية لذوي االحتياجات اخلاصة، كام 

، وهي تقع يف حدود مستوى درجة )ممتاز(؛ مما يعني أن الطلبة عىل درجة عالية من %(90.18هلذا املحور )

 يف الوصول الرقمي للمصادر واخلدمات التعليمية.الوعي بأحقية اجلميع دون استثناء 
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 Digital Commerceالتجارة الرقمية   -المحور الثاني

 ويقصد هبا البيع والرشاء عرب شبكة اإلنرتنت، ومعايري سالمة املستهلك يف عمليات البيع والرشاء.

 ( النسب المئوية للمتوسطات الموزونة للمحور الثاني )التجارة الرقمية( من المواطنة الرقمية 5جدول رقم )

 (439لدى طلبة قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة أسيوط )ن= 

 الفقرات م

 البدائل
 الدرجة

 املقدرة

 املتوسط

 املوزون

االنحراف 
 املعياري

 للمتوسط

 املوزون

موافق  %
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

1 

التجارة اإللكرتونية 
تقدم لك خيارات 

أفضل للرشاء وبأسعار 
 معقولة.

109 162 101 58 9 1621 3.69 0.74 73.85 

2 

احلرص عىل معرفة 
طرق البحث عن 

أنسب املواقع التجارية 
املقدمة ألنسب 
 األسعار.

151 220 59 7 2 1828 4.16 0.83 83.28 

3 
تفضيل التعامل مع 
املواقع التجارية 
 املشهورة.

159 176 73 28 3 1777 4.05 0.81 80.96 

4 

القراءة اجليدة لسياسة 
ومعلومات املوقع 
التجاري للتأكد من 

 مصداقيته.

245 157 32 2 3 1956 4.46 0.89 89.11 

5 

التأكيد عىل أمان املوقع 
التجاري من خالل 

 httpsالبحث عن رمز 
 وأيقونة القفل.

212 161 53 13 0 1889 4.30 0.86 86.06 

6 

الوعي الكامل 
بسياسات عمليات 
الرشاء والدفع من 
 البطاقات البنكية.

153 183 87 14 2 1788 4.07 0.81 81.46 

7 
االهتامم باختيار موقع 

املستهلك وسيط بني 
 واملوقع التجاري.

118 197 92 27 5 1713 3.90 0.78 78.04 

8 

احلذر عند إدخال 
بيانات بطاقة الفيزا أو 
عرب بطاقة التسوق 
 مسبوقة الدفع.

263 137 30 7 2 1969 4.49 0.90 89.70 

9 

إلغاء تفعيل خاصية 
التلقائي للبيانات  ءاملل

حتى ال يقوم املتصفح 
بحفظ البيانات 

 الرقمية.

166 135 102 31 5 1743 3.97 0.79 79.41 

 %82.43 0.82 4.12 16284 31 187 629 1528 1576 الدرجة الكلية للمحور
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)التجارة الرقمية( ترتاوح ( أن النسبة املئوية للمتوسطات املوزونة للمحور الثاين 5يتبني من اجلدول رقم )

%(، وهذا يشري إىل مستوى 73.85( هي أقل نسبة مئوية )1%، وأن الفقرة رقم )89.70% إىل 73.85ما بني 

عىل نسبة مئوية أسعار معقولة، وكانت أجيد من إدراك الطلبة بأن التجارة الرقمية توفر خيارات لرشاء السلع ب

برضورة توخي احلذر عند إدخال  جيدة جًدايعني درجة وعي  (، وهذا8%( من نصيب الفقرة رقم )89.70)

، %(82.43بلغت النسبة املئوية اإلمجالية هلذا املحور )بيانات بطاقة الفيزا أو بطاقة التسوق مسبوقة الدفع، كام 

 وهي تقع يف حدود مستوى درجة )جيد جًدا(؛ مما يشري إىل درجة الوعي العالية للطلبة عند التسوق عرب شبكة

 اإلنرتنت.

 Digital Communicationsاالتصاالت الرقمية   -المحور الثالث

 وتعني التبادل اإللكرتوين للمعلومات، وقدرة األفراد عىل االتصال الرقمي فيام بينهم.

( أن النسبة املئوية للمتوسطات املوزونة للمحور الثالث )االتصاالت الرقمية( 6يشري اجلدول رقم )

%(، وهذا يشري إىل 73.85( هي أقل نسبة مئوية )4%، وأن الفقرة رقم )85.33% إىل 73.85ترتاوح ما بني 

ومسئول من قبلهم،  مستوى جيد من إدراك الطلبة بأن تطبيقات التواصل االجتامعي تستخدم بشكل واعٍ 

التصاالت اب جيدة جًدا(، وهذا يعني درجة وعي 5%( من نصيب الفقرة رقم )85.33وكانت أعىل نسبة مئوية )

، وهي %(82.79بلغت النسبة املئوية اإلمجالية هلذا املحور )الرقمية تسمح ببناء صداقات جديدة حول العامل، كام 

تقع يف حدود مستوى درجة )جيد جًدا(، وهذا يشري إىل قدرة الطلبة عىل االتصال والتواصل الرقمي فيام بينهم، 

 ومع اآلخرين.

 متوسطات الموزونة للمحور الثالث )االتصاالت الرقمية( من المواطنة الرقمية ( النسب المئوية لل6جدول رقم )

 (439لدى طلبة قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة أسيوط )ن= 

 الفقرات م

 البدائل
 الدرجة

 املقدرة

 املتوسط

 املوزون

االنحراف 
 املعياري

 للمتوسط

 املوزون

موافق  %
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

1 
الوسائط الرقمية تعزز 
من التواصل مع 
 اآلخرين.

190 183 39 26 1 1852 4.22 0.84 84.37 

2 
التمكن من إرسال 
واستقبال الربيد 

 (E-mail)اإللكرتوين 
156 210 60 13 0 1826 4.16 0.83 83.19 

3 
اختاذ القرار السليم أمام 
خيارات االتصاالت 

 املتاحة.الرقمية 
160 206 67 6 0 1837 4.18 0.84 83.69 
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 الفقرات م

 البدائل
 الدرجة

 املقدرة

 املتوسط

 املوزون

االنحراف 
 املعياري

 للمتوسط

 املوزون

موافق  %
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

4 
تطبيقات التواصل 
االجتامعي تستخدم 

 ومسئول.ٍع بشكل وا
143 126 85 62 23 1621 3.69 0.74 73.85 

5 

وسائط االتصال 
الرقمية تسمح ببناء 
صداقات جديدة يف 
مناطق متعددة من 

 العامل.

202 170 51 14 2 1873 4.27 0.85 85.33 

6 
رضورة استخدام 
األجهزة الرقمية يف 
 التواصل مع زمالئك.

201 167 46 22 3 1858 4.23 0.85 84.65 

7 

رضورة استخدام 
األجهزة الرقمية يف 
التواصل مع أعضاء 
 هيئة التدريس.

187 179 58 13 2 1853 4.22 0.84 84.42 

 %82.79 0.83 4.14 12720 31 156 406 1241 1239 الدرجة الكلية للمحور

 Digital Literacy( رقميةالثقافة الرقمية )محو األمية ال  -المحور الرابع

ويقصد هبا تثقيف األفراد وتعليمهم رقميًا بام يمكنهم من استخدام التكنولوجيا الرقمية، واإلفادة منها، 

 وتوظيفها يف خدمة أنفسهم وجمتمعهم.

( يتضح أن النسبة املئوية للمتوسطات املوزونة للمحور الرابع )الثقافة الرقمية( 7باستقراء اجلدول رقم )

%(، وهذا يشري إىل 80.05( هي أقل نسبة مئوية )2%، وأن الفقرة رقم )89.66% إىل 80.05ترتاوح ما بني 

ين الثقافة الرقمية، وكانت أعىل نسبة مئوية مستوى جيد جيًدا من إدراك الطلبة بأن املناهج اجلامعية تسهم يف تكو

بأن الربامج والدورات التدريبية  جيدة جًدا(، وهذا يعني درجة وعي 3%( من نصيب الفقرة رقم )89.66)

بلغت النسبة املئوية تنمي من قدرات الطلبة، وتساعدهم عىل االستخدام األمثل للتكنولوجيا الرقمية، كام 

، وهي تقع يف حدود مستوى درجة )جيد جًدا(؛ مما يشري إىل مستوى عاٍل من %(84.25اإلمجالية هلذا املحور )

 الثقافة الرقمية لدى الطلبة.
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 ( النسب المئوية للمتوسطات الموزونة للمحور الرابع )الثقافة الرقمية( من المواطنة الرقمية 7جدول رقم )

 (439لدى طلبة قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة أسيوط )ن= 

 الفقرات م

 البدائل
 الدرجة

 املقدرة

 املتوسط

 املوزون

االنحراف 
 املعياري

 للمتوسط

 املوزون

موافق  %
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

1 

تعزز األرسة من ثقافة 
االستخدام اجليد 
واملفيد للتقنيات 

 الرقمية.

165 208 59 6 1 

1847 4.21 0.84 84.15 

2 
تساهم املناهج اجلامعية 
يف تكوين الثقافة 

 الرقمية.

132 210 68 24 5 
1757 4.00 0.80 80.05 

3 

دورات املشاركة يف 
تدريبية تزيد من 
حصيلتك املعرفية 
املتعلقة باستخدام 
 التطبيقات الرقمية.

260 136 39 3 1 

1968 4.48 0.90 89.66 

4 

حضور الندوات 
والربامج التعليمية يعزز 

سبل اإلفادة من 
 التقنيات الرقمية.

209 162 50 17 1 

1878 4.28 0.86 85.56 

5 

مشاهدة الفيديوهات 
التعليمية تعزز سبل 
اإلفادة من التقنيات 

 الرقمية.

193 191 46 7 2 

1883 4.29 0.86 85.79 

6 
التوجيه نحو التعلم 
الذايت من خالل شبكة 

 اإلنرتنت.

171 152 78 28 10 
1763 4.02 0.80 80.32 

 %84.25 0.84 4.21 11096 20 85 340 1059 1130 الدرجة الكلية للمحور

 Digital Etiquetteاإلتيكيت الرقمي )قواعد السلوك الرقمي(   -الخامسالمحور 

 ويقصد به كيفية التعامل مع املجتمع الرقمي بطريقة حضارية.

( أن النسبة املئوية للمتوسطات املوزونة للمحور اخلامس )اإلتيكيت الرقمي( 8يتضح من اجلدول رقم )

 يعكس%(، وهذا 70.66( هي أقل نسبة مئوية )1%، وأن الفقرة رقم )94.49% إىل 70.66ترتاوح ما بني 

، وكانت أعىل نسبة ابقواعد السلوك الرقمي، واالستخدام الالئق للتكنولوجيالطلبة  وعيمستوى جيد من 

بااللتزام بآداب احلوار متاز امل(، وهذا يعني درجة الوعي 5%( من نصيب الفقرة رقم )94.49مئوية )

، وهي تقع يف حدود %(84.25بلغت النسبة املئوية اإلمجالية هلذا املحور )، كام واملحادثات الرقمية اإلجيابية

 لدى الطلبة. الرقمي حيتل درجة مرتفعة من الوعييوضح أن اإلتيكيت مستوى درجة )جيد جًدا(؛ مما 
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 ( النسب المئوية للمتوسطات الموزونة للمحور الخامس )اإلتيكيت الرقمي( من المواطنة الرقمية8جدول رقم )

 (439لدى طلبة قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة أسيوط )ن= 

 الفقرات م

 البدائل
 الدرجة

 املقدرة

 املتوسط

 املوزون

االنحراف 
 املعياري

 للمتوسط

 املوزون

 

% 
موافق 
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

1 
السلوك الرقمي هو 
امتداد لسلوكك 

 الطبيعي.
74 166 133 52 14 1551 3.53 0.71 70.66 

2 
االلتزام بالتعامل الراقي 
مع السحب اإللكرتونية 
 والتطبيقات الرقمية.

127 212 81 16 3 1761 4.01 0.80 80.23 

3 
احرتام وجهة نظر 

اآلخرين عرب الوسائط 
 الرقمية.

271 144 18 6 0 1997 4.55 0.91 90.98 

4 

اختيار الوقت املناسب 
-عند التواصل )نص

صورة( مع  -صوت
اآلخرين عرب وسائط 
 التواصل الرقمية.

228 171 31 8 1 1934 4.41 0.88 88.11 

5 
بآداب احلوار االلتزام 

 واملحادثات اإلجيابية.
328 103 6 2 0 2074 4.72 0.94 94.49 

6 
تربير وجهة النظر 
لآلخرين عند 
 االختالف معهم.

208 163 48 14 6 1870 4.26 0.85 85.19 

7 
التالسن عرب الوسائط 
الرقمية عمل ال 

 أخالقي.
220 96 57 37 29 1758 4.00 0.80 80.09 

 %84.25 0.84 4.21 12945 53 135 374 1055 1456 الكلية للمحورالدرجة 

 Digital Law القوانين الرقمية  -المحور السادس

 القرصنة( -القضايا األخالقية -اخلصوصية -ليف والنرشأااللتزام بالقوانني التي تعالج )حقوق التوهي 

 .يف العامل الرقمي

القوانني النسبة املئوية للمتوسطات املوزونة للمحور السادس )أن نجد ( 9رقم ) بالنظر إىل اجلدول

%(، وهذا 87.61( هي أقل نسبة مئوية )2%، وأن الفقرة رقم )93.49% إىل 87.61( ترتاوح ما بني الرقمية

برضورة التوثيق املناسب ملصدر املعلومات؛ ويمكن رجوع ذلك من إدراك الطلبة  جيد جًدايشري إىل مستوى 

طرق البحث "اسة طلبة القسم ملقررات توضح هلم رضورة وأمهية توثيق مصادر املعلومات مثل مقرر لطبيعة در

بأن  (، وهذا يعني درجة الوعي املمتاز9%( من نصيب الفقرة رقم )93.49وكانت أعىل نسبة مئوية ) ،"العلمي

وية اإلمجالية هلذا املحور بلغت النسبة املئاخرتاق معلومات اآلخرين ورسقة هويتهم عمل غري أخالقي، كام 
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، وهذا يدل عىل مدى احرتام الطلبة للقوانني املتبعة داخل (ممتاز، وهي تقع يف حدود مستوى درجة )%(90.15)

 .املجتمع الرقمي

 ( من المواطنة الرقمية القوانين الرقمية( النسب المئوية للمتوسطات الموزونة للمحور السادس )9جدول رقم )

 (439لدى طلبة قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة أسيوط )ن= 

 الفقرات م

 البدائل
 الدرجة

 املقدرة

 املتوسط

 املوزون

االنحراف 
 املعياري

 للمتوسط

 املوزون

موافق  %
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

1 
التأكيد عىل احرتام 
القوانني الرقمية 
 وااللتزام هبا.

261 164 13 0 1 2001 4.56 0.91 91.16 

2 
رضورة التوثيق 
املناسب ملصدر 
 املعلومات.

203 201 34 1 0 1923 4.38 0.88 87.61 

3 

التأكيد عىل عدم 
استخدام برامج 

القرصنة والربجميات 
 اخلبيثة.

289 95 40 8 7 1968 4.48 0.90 89.66 

4 

االهتامم بإدراك 
القوانني والعقوبات 
اخلاصة بمكافحة 
 اجلرائم الرقمية.

247 167 21 4 0 1974 4.50 0.90 89.93 

5 

انتحال شخصيات 
اآلخرين عرب الوسائط 
الرقمية هو جريمة 

 إلكرتونية.

301 88 20 15 15 1962 4.47 0.89 89.38 

6 
صنع الفريوسات 
 اإللكرتونية جريمة.

276 113 32 13 5 1959 4.46 0.89 89.25 

7 

إرسال الربيد 
اإللكرتوين املزعج 
لآلخرين عمل غري 

 أخالقي.

275 117 27 14 6 1958 4.46 0.89 89.20 

8 

البد من احرتام 
ليف والنرش أالت

اإللكرتوين وامللكية 
 الفكرية.

281 136 19 3 0 2012 4.58 0.92 91.66 

9 

اخرتاق معلومات 
اآلخرين ورسقة 
هويتهم عمل غري 

 أخالقي.

349 67 6 4 13 2052 4.67 0.93 93.49 

 %90.15 0.90 4.51 17809 47 62 212 1148 2482 الدرجة الكلية للمحور
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 Digital Rights and Responsibility الحقوق والمسئولية الرقمية  -المحور السابع

استخدام التكنولوجيا الرقمية بمسئولية ووعي يف ممارسة احلقوق والواجبات التي يتمتع هبا  تعنيو

 .، مثل: اخلصوصية، وحرية التعبري عن الرأياجلميع يف العامل الرقمي

 ة ( من المواطنة الرقميالحقوق والمسئولية الرقمية( النسب المئوية للمتوسطات الموزونة للمحور السابع )10جدول رقم )

 (439لدى طلبة قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة أسيوط )ن= 

 الفقرات م

 البدائل
 الدرجة

 املقدرة

 املتوسط

 املوزون

االنحراف 
 املعياري

 للمتوسط

 املوزون

موافق  %
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

1 
نرش الوعي باألخالقيات 

اإلجيابية الرقمية والطرق 
 لالستخدام الرقمي.

255 158 22 2 2 1979 4.51 0.90 90.16 

2 
رضورة نرش أخالقيات 
البحث عىل اإلنرتنت 

 لدى الطلبة.
227 164 34 13 1 1920 4.37 0.87 87.47 

3 
الرجوع إىل املصادر 
 واملواقع الرسمية.

168 229 35 7 0 1875 4.27 0.85 85.42 

4 
عدم العبث بمحتوى 
 املواقع الرقمية.

212 180 38 6 3 1909 4.35 0.87 86.97 

5 

عدم نرش الشائعات يف 
املجتمع الرقمي التي قد 
ترض بمصلحة املجتمع 

 والوطن.

334 85 13 4 3 2060 4.69 0.94 93.85 

 %88.77 0.89 4.44 9743 9 32 142 816 1196 الدرجة الكلية للمحور

احلقوق واملسئولية ( أن النسبة املئوية للمتوسطات املوزونة للمحور السابع )10اجلدول رقم ) يوضح

%(، وهذا 85.42( هي أقل نسبة مئوية )3%، وأن الفقرة رقم )93.85% إىل 85.42( ترتاوح ما بني الرقمية

، ويمكن أن نعزي ذلك رسميةالرجوع إىل املصادر واملواقع البأمهية الطلبة وعي من  جيد جًدايشري إىل مستوى 

(، وهذا يعني 5%( من نصيب الفقرة رقم )93.85وكانت أعىل نسبة مئوية )أيًضا لطبيعة الدراسة بالقسم، 

عدم نرش الشائعات يف املجتمع الرقمي التي قد ترض بمصلحة املجتمع والوطن، كام بحتمية  درجة الوعي املمتاز

 دل(؛ مما يجيد جًدا، وهي تقع يف حدود مستوى درجة )%(88.77حور )بلغت النسبة املئوية اإلمجالية هلذا امل

 .باحلقوق واملسئولية الرقمية لدى الطلبة املرتفعستوى امل عىل

 Digital Health and Wellness الصحة والسالمة الرقمية  -المحور الثامن

، ونرش التقيد بمعايري السالمة والصحة النفسية واجلسدية عند استخدام الوسائط الرقمية اويقصد هب

 .الوعي والثقافة حول االستخدام الصحي والسليم للتكنولوجيا
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 ( من المواطنة الرقمية الصحة والسالمة الرقمية( النسب المئوية للمتوسطات الموزونة للمحور الثامن )11جدول رقم )

 (439م المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة أسيوط )ن= لدى طلبة قس

 الفقرات م

 البدائل
 الدرجة

 املقدرة

 املتوسط

 املوزون

االنحراف 
 املعياري

 للمتوسط

 املوزون

موافق  %
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

1 
اإلفراط يف استخدام 
الوسائط الرقمية يسبب 

 خماطر صحية.
199 157 54 24 5 1838 4.19 0.84 83.74 

2 

العمل عىل املوازنة بني 
اجلوانب اإلجيابية 
والسلبية للصحة 

النفسية واجلسدية عند 
استخدام الوسائط 

 الرقمية.

175 222 39 2 1 1885 4.29 0.86 85.88 

3 

التأكيد عىل االلتزام 
باجللسة الصحيحة أثناء 
استخدام الوسائط 

 الرقمية.

172 207 52 6 2 1858 4.23 0.85 84.65 

4 

جتنب اإلطالة يف 
استخدام األجهزة 
الرقمية حفاًظا عىل 

 الوقت.

258 136 36 8 1 1959 4.46 0.89 89.25 

5 
رضورة الوعي بظاهرة 
 اإلدمان الرقمي.

255 138 36 9 1 1954 4.45 0.89 89.02 

6 

االهتامم بأخذ فرتات 
راحة كافية أثناء 
استخدام األجهزة 

 الرقمية.

259 153 23 4 0 1984 4.52 0.90 90.39 

7 

رضورة ضبط درجات 
السطوع والتباين يف 
إضاءة الشاشات إىل 
 املستوى املناسب.

270 136 32 1 0 1992 4.54 0.91 90.75 

 %87.67 0.88 4.38 13470 10 54 272 1149 1588 الدرجة الكلية للمحور

الصحة والسالمة النسبة املئوية للمتوسطات املوزونة للمحور الثامن )( أن 11يتبني من اجلدول رقم )

%(، وهذا 83.74( هي أقل نسبة مئوية )1%، وأن الفقرة رقم )90.75% إىل 83.74( ترتاوح ما بني الرقمية

 بأن التعامل غري الرشيد مع التكنولوجيا يعرضهم لألخطار الصحية ة جًداجيد أن الطلبة عىل دراية يشري إىل

(، وهذا يعني درجة الوعي 7%( من نصيب الفقرة رقم )90.75، وكانت أعىل نسبة مئوية )التي تؤثر عليهم

بلغت النسبة املئوية كام  ،رضورة ضبط درجات السطوع والتباين يف إضاءة الشاشات إىل املستوى املناسبباملمتاز 

يعكس مدى وعي الطلبة  (؛ مماجيد جًدادرجة )، وهي تقع يف حدود مستوى %(87.67اإلمجالية هلذا املحور )

 .بمعايري الصحة والسالمة الرقمية
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 Digital Security األمن الرقمي  -المحور التاسع

التي جيب أن يتخذها مجيع مستخدمي التكنولوجيا؛  ، والتدابري األمنيةاإلجراءات الوقائية ويقصد به

 لضامن سالمتهم، وأمن شبكاهتم.

الرقمي(  ألمن( أن النسبة املئوية للمتوسطات املوزونة للمحور التاسع )ا12ل رقم )اجلدو توضح نتائج

%(، وهذا يشري إىل 81.87( هي أقل نسبة مئوية )7%، وأن الفقرة رقم )94.49% إىل 81.87ترتاوح ما بني 

صيب الفقرة %( من ن94.49، وكانت أعىل نسبة مئوية )بالتنمر السيرباينمن إدراك الطلبة  جًدا مستوى جيد

وقد نرجع ذلك إىل إفادة  ،برضورة وجود متصفح آمن لإلنرتنت(، وهذا يعني درجة الوعي املمتاز 1رقم )

بلغت النسبة املئوية كام الطلبة من املقررات الدراسية مثل: شبكات املعلومات وتكنولوجيا االتصاالت، 

، ويعني أن الطلبة عىل مستوى (جيد جًداة )، وهي تقع يف حدود مستوى درج%(87.47اإلمجالية هلذا املحور )

 عاٍل من الفهم والوعي بالتدابري األمنية الالزمة أثناء تعامالهتم الرقمية.

 الرقمي( من المواطنة الرقمية  األمن( النسب المئوية للمتوسطات الموزونة للمحور التاسع )12جدول رقم )

 (439والمعلومات بجامعة أسيوط )ن= لدى طلبة قسم المكتبات والوثائق 

 الفقرات م

 البدائل
 الدرجة

 املقدرة

 املتوسط

 املوزون

االنحراف 
 املعياري

 للمتوسط

 املوزون

 موافق %

 بشدة
 معارض حمايد موافق

معارض 
 بشدة

1 
رضورة وجود متصفح 

 آمن لإلنرتنت.
329 100 9 1 0 2074 4.72 0.94 94.49 

2 
جمهولة جتنب الرسائل 

املصدر عرب الربيد 
 اإللكرتوين.

229 163 39 8 0 1930 4.40 0.88 87.93 

3 
االهتامم بخاصية تشفري 

 البيانات املهمة.
253 120 48 13 5 1920 4.37 0.87 87.47 

4 
احلرص عىل حتديث نظام 
 التشغيل باستمرار.

195 194 43 6 1 1893 4.31 0.86 86.24 

5 
بنسخة رضورة االحتفاظ 

احتياطية خارجية من 
 البيانات املهمة.

241 155 37 4 2 1946 4.43 0.89 88.66 

6 

احلرص عىل تغيري كلامت 
املرور اخلاصة بحامية 
اخلصوصية بانتظام، 
وعدم استخدام رموز 

 سهلة وبسيطة.

290 110 32 7 0 2000 4.56 0.91 91.12 

7 

التنمر "الوعي بـ 
 Cyber""السيرباين

Bullying"   وطرق
 الوقاية منه.

184 153 76 11 15 1797 4.09 0.82 81.87 
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 الفقرات م

 البدائل
 الدرجة

 املقدرة

 املتوسط

 املوزون

االنحراف 
 املعياري

 للمتوسط

 املوزون

 موافق %

 بشدة
 معارض حمايد موافق

معارض 
 بشدة

8 

التأكيد عىل الصيانة 
إلزالة امللفات،  ؛املتكررة

والربامج غري الرضورية 
 عىل احلاسب الشخيص.

184 215 32 8 0 1892 4.31 0.86 86.20 

9 
امتالك برامج مكافحة 
للفريوسات، ومضادة 

 للتجسس.
285 118 26 5 5 1990 4.53 0.91 90.66 

10 
استخدام برامج حجب 
للمواقع غري املالئمة عىل 
 الشبكة العنكبوتية.

216 149 63 10 1 1886 4.30 0.86 85.92 

11 

التفعيل الدائم لربنامج 
احلامية اجلدار الناري 

Fire Wall  املوجود عىل
 نظام التشغيل.

162 188 81 6 2 1819 4.14 0.83 82.87 

12 
عدم زيارة املواقع غري 
املوثوقة، وفتح امللفات 

 غري املعروفة.
246 142 34 12 5 1929 4.39 0.88 87.88 

13 
االهتامم بتشفري جهاز 
 الراوتر )املوجه املنزيل(.

231 131 56 15 6 1883 4.29 0.86 85.79 

 24959 42 106 576 1938 3045 الدرجة الكلية للمحور
4.37 0.87 87.47%  

جامعة  -درجة وعي طلبة قسم املكتبات والوثائق واملعلومات بكلية اآلدابويمكننا تلخيص نتائج 

 (.13، وهذا ما يوضحه جدول رقم )تسعة للمواطنة الرقميةال حاوراملب أسيوط

% )مقبول(، من 70% إىل 50% )ضعيف(، من 50قل من أكام ييل:  وري حمُتقدر النسبة املئوية اإلمجالية أل

% فأكثر )ممتاز(. ويتضح من خالل اجلدول السابق 90% )جيد جًدا(، 90% إىل 80% )جيد(، من 80% إىل 70

 حور%(، يليه امل90.18تصدر الرتتيب األول بنسبة ) ألول )الوصول الرقمي( أو اإلتاحة الرقميةر احوأن امل

قوق واملسئولية )احل سابعر الحو%(، وجاء امل90.15( يف الرتتيب الثاين بنسبة )قميةقوانني الرالسادس )ال

( الرتتيب الصحة والسالمة الرقمية) ثامنر الحو%(، واحتل امل88.77( يف الرتتيب الثالث بنسبة بلغت )الرقمية

%(، وجاء يف 87.47ة )( يف الرتتيب اخلامس بنسباألمن الرقمي) تاسعر الحو%(، ثم امل87.67الرابع بنسبة )

، ثم املحور اخلامس %(84.25بنسبة ) أو حمو األمية الرقمية (الثقافة الرقمية) رابعر الحوالرتتيب السادس امل

، ثم املحور الثالث %(84.25بنسبة ))اإلتيكيت الرقمي( أو قواعد السلوك الرقمي يف الرتتيب السابع 

، وكان يف الرتتيب التاسع واألخري املحور الثاين %(82.79بنسبة ))االتصاالت الرقمية( يف الرتتيب الثامن 

 .%(82.43بنسبة بلغت ))التجارة الرقمية( 
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 لمواطنة الرقمية ا( النسب المئوية للمتوسطات الموزونة لمحاور 13جدول رقم )

 (439لدى طلبة قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة أسيوط )ن= 

 الفقرات م

 البدائل
 درجةال

 املقدرة

 املتوسط

 املوزون

االنحراف 
 املعياري

 للمتوسط

 املوزون

موافق  الرتتيب %
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

1 

املحور 
 -األول

الوصول 
الرقمي 
)اإلتاحة 
 الرقمية(

1878 1749 14 3 1 16435 4.51 0.90 90.18% 1 

2 

املحور 
 -الثاين

التجارة 
 الرقمية

1576 1528 629 187 31 16284 4.12 0.82 82.43% 9 

3 

املحور 
 -الثالث

االتصاالت 
 الرقمية

1239 1241 406 156 31 12720 4.14 0.83 82.79% 8 

4 

املحور 
 -الرابع
الثقافة 
الرقمية 
)حمو األمية 
 الرقمية(

1130 1059 340 85 20 11096 4.21 0.84 84.25% 6 

5 

املحور 
 -اخلامس

اإلتيكيت 
الرقمي 
)قواعد 
السلوك 
 الرقمي(

1456 1055 374 135 53 12945 4.21 0.84 84.25% 7 

6 

املحور 
 -السادس
القوانني 
 الرقمية

2482 1148 212 62 47 17809 4.51 0.90 90.15% 2 

7 

املحور 
 -السابع
احلقوق 
واملسئولية 
 الرقمية

1196 816 142 32 9 9743 4.44 0.89 88.77% 3 

8 

املحور 
 -الثامن

الصحة 
والسالمة 
 الرقمية

1588 1149 272 54 10 13470 4.38 0.88 87.67% 4 

9 
املحور 
 -التاسع

3045 1938 576 106 42 24959 4.37 0.87 87.47% 5 
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 الفقرات م

 البدائل
 درجةال

 املقدرة

 املتوسط

 املوزون

االنحراف 
 املعياري

 للمتوسط

 املوزون

موافق  الرتتيب %
 بشدة

 معارض حمايد موافق
معارض 
 بشدة

األمن 
 الرقمي

 %86.55 0.87 4.33 135461 244 820 2965 11683 15590 الدرجة الكلية

بعض حماور املواطنة الرقمية ودرجة الوعي هبا لدى طلبة قسم املكتبات والوثائق وجدير بالذكر أن 

، وهي بالرتتيب عىل النحو يف حدود مستوى )جيد جًدا( جاءت جامعة أسيوط -واملعلومات بكلية اآلداب

االتيكيت  -لثقافة الرقميةا -األمن الرقمي -الصحة والسالمة الرقمية -التايل: )احلقوق واملسئولية الرقمية

يف التجارة الرقمية(، يف حني أن بعض املحاور األخرى كانت درجة الوعي هبا  -االتصاالت الرقمية -الرقمي

وجاءت الدرجة القوانني الرقمية(،  -، وهي بالرتتيب عىل النحو التايل: )الوصول الرقمي(ممتازحدود مستوى )

 %( وتقدر بدرجة )جيد جًدا(.86.55نة الرقمية لدى الطلبة بنسبة )الكلية للوعي باملحاور التسعة للمواط

ملحاور املواطنة الرقمية لدى طلبة قسم ( النسب املئوية للمتوسطات املوزونة 1ويعكس الشكل رقم )

 جامعة أسيوط. -اآلداباملكتبات والوثائق واملعلومات بكلية 

 لمواطنة الرقمية ا محاورالنسب المئوية للمتوسطات الموزونة ليوضح ( 1شكل رقم )

 قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة أسيوط لدى طلبة
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الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف إجابات طلبة قسم املكتبات اختبار ولإلجابة عن التساؤالت اخلاصة ب

جامعة أسيوط )جمتمع الدراسة(، وفًقا ملجموعة من املتغريات، وهي:  -ملعلومات بكلية اآلدابوالوثائق وا

امتالك  -امتالك بريد إلكرتوين -مدة استخدام األجهزة الرقمية -الفرقة الدراسية -النوع -)الفئة العمرية

 ت عىل النحو اآليت:امتالك حساب يف بنك املعرفة املرصي(، فكان -حساب يف شبكات التواصل االجتامعي

 .الفروق باختالف متغري الفئة العمرية ألفراد جمتمع الدراسة -أوًل 

باختالف الفئة العمرية  بالنسبة لتساؤل الدراسة الذي ينص عىل: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 

؛ One Way ANOVA؟ أمكن للباحثة استخدام اختبار حتليل التباين األحاديالطلبة عىل املواطنة الرقمية لدى

 19:20سنة، من  17:18من ) الفئة العمريةوذلك هبدف معرفة مدى وجود فروق جوهرية باختالف متغري 

( نتائج حتليل 14. ويوضح جدول رقم )للمواطنة الرقمية لدى الطلبة حاور التسعة( عىل املفأكثر 21سنة، من 

 التباين األحادي.

 (439)ن=  الطلبة مجتمع الدراسةالفئة العمرية على المواطنة الرقمية لدى  الختالف( تحليل التباين األحادي 14) رقم جدول

 املتغريات
 مصدر

 التباين

 جمموع

 املربعات

 درجة

 احلرية

 متوسط

 املربعات

 قيمة

 ف

 مستوى

 الداللة

الوصول الرقمي )اإلتاحة  -املحور األول
 الرقمية(

 19.753 2 39.507 بني املجموعات

1.763 
غري 
 دال

داخل 
 املجموعات

4884.981 436 11.204 

  438 4924.487 املجموع

 التجارة الرقمية -املحور الثاين

 16.683 2 33.367 بني املجموعات

1.175 
غري 
 دال

داخل 
 املجموعات

6191.804 436 14.201 

  438 6225.171 املجموع

 االتصاالت الرقمية -املحور الثالث

 12.549 2 25.098 بني املجموعات

1.299 
غري 
 دال

داخل 
 املجموعات

4213.626 436 9.664 

  438 4238.724 املجموع

الثقافة الرقمية )حمو األمية  -املحور الرابع
 الرقمية(

 10.628 2 21.256 بني املجموعات

1.293 
غري 
 دال

داخل 
 املجموعات

3582.393 436 8.216 

  438 3603.649 املجموع

اإلتيكيت الرقمي )قواعد  -املحور اخلامس
 السلوك الرقمي(

 2.393 2 4.786 بني املجموعات

0.265 
غري 
 دال

داخل 
 املجموعات

3934.895 436 9.025 

  438 3939.681 املجموع

 0.847 11.709 2 23.419 بني املجموعات القوانني الرقمية -املحور السادس
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 املتغريات
 مصدر

 التباين

 جمموع

 املربعات

 درجة

 احلرية

 متوسط

 املربعات

 قيمة

 ف

 مستوى

 الداللة

داخل 
 املجموعات

غري  13.818 436 6024.481
 دال

  438 6047.900 املجموع

 احلقوق واملسئولية الرقمية -املحور السابع

 1.699 2 3.398 بني املجموعات

0.384 
غري 
 دال

داخل 
 املجموعات

1931.144 436 4.429 

  438 1934.542 املجموع

 الصحة والسالمة الرقمية -املحور الثامن

 7.998 2 15.995 بني املجموعات

0.955 
غري 
 دال

داخل 
 املجموعات

3650.993 436 8.374 

  438 3666.989 املجموع

 األمن الرقمي -املحور التاسع

 55.363 2 110.726 بني املجموعات

2.049 
غري 
 دال

داخل 
 املجموعات

11781.943 436 27.023 

  438 11892.670 املجموع

 الدرجة الكلية

 335.424 2 670.849 بني املجموعات

0.859 
غري 
 دال

داخل 
 املجموعات

170248.668 436 390.479 

  438 170919.517 املجموع

، 0.265، 1.293، 1.299، 1.175، 1.763يتضح من خالل اجلدول السابق أن قيمة ف بلغت )

الرقمية،  اإلتاحة (الوصول الرقمياملحور األول ) ( ملتغريات0.859، 2.049، 0.955، 0.384، 0.847

حمو ( الثقافة الرقمية و املحور الرابع )، (االتصاالت الرقميةواملحور الثالث )، (الرقميةالتجارة واملحور الثاين )

القوانني واملحور السادس )قواعد السلوك الرقمي، ( اإلتيكيت الرقميواملحور اخلامس )األمية الرقمية، 

واملحور ، (والسالمة الرقميةالصحة واملحور الثامن )، (احلقوق واملسئولية الرقميةواملحور السابع )، (الرقمية

 (غري دال)املواطنة الرقمية عىل التوايل  وهي قيم مجيعها  ملحاور (الدرجة الكلية)، و(األمن الرقميالتاسع )

 مما يعني أن اختالف الفئة العمرية ال يؤدي إىل اختالف يف املواطنة الرقمية. ؛إحصائًيا

 تمع الدراسة.ألفراد جم النوعالفروق باختالف متغري  -ثانيًا

باختالف النوع  تساؤل الدراسة الذي ينص عىل: هل توجد فروق ذات داللة إحصائيةلإلجابة عن  

؟ أمكن للباحثة استخدام اختبار الفروق بني املتوسطات الطلبة )ذكور/ إناث( عىل املواطنة الرقمية لدى

املواطنة الرقمية.  تغري النوع عىلوذلك هبدف معرفة مدى وجود فروق جوهرية باختالف م؛ T-Testاحلسابية 

 ( الفروق بني املتوسطات احلسابية.15) رقم ويوضح جدول
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 على المواطنة الرقمية  الفروق بين المتوسطات الحسابية باختالف متغير النوع )ذكور/ إناث(( 15) رقم جدول

 (439)ن=  الطلبة مجتمع الدراسةلدى 

 املتغريات
 قيمة (372إناث )ن=  (67ذكور )ن= 

 ت

 مستوى

 الداللة

 اجتاه

 ع م ع م الفروق

الوصول الرقمي  -املحور األول
 )اإلتاحة الرقمية(

 - غري دال 0.582 3.32 41.99 3.55 42.25

 - غري دال 0.061 3.79 37.09 3.67 37.12 التجارة الرقمية -املحور الثاين

االتصاالت  -املحور الثالث
 الرقمية

 - غري دال 0.014 3.08 28.98 3.30 28.97

الثقافة الرقمية  -املحور الرابع
 )حمو األمية الرقمية(

 - غري دال 0.623 2.90 25.31 2.68 25.07

اإلتيكيت  -املحور اخلامس
 الرقمي )قواعد السلوك الرقمي(

 - غري دال 1.938 2.92 29.60 3.37 28.84

 0.05 إناث 2.583 3.57 40.76 4.34 39.49 القوانني الرقمية -السادساملحور 

احلقوق واملسئولية  -املحور السابع
 الرقمية

 - غري دال 0.065 2.08 22.19 2.22 22.21

الصحة والسالمة  -املحور الثامن
 الرقمية

 - غري دال 1.460 2.92 30.77 2.73 30.21

 - غري دال 1.357 5.10 57.00 5.79 56.06 األمن الرقمي -املحور التاسع

 - غري دال 1.324 19.50 313.69 21.00 310.22 الدرجة الكلية

، 0.065، 1.938، 0.623، 0.014، 0.061، 0.582اجلدول السابق أن قيمة ت بلغت ) نالحظ من

واملحور الثاين الرقمية،  اإلتاحة (الوصول الرقمياملحور األول ) ( ملتغريات1.324، 1.357، 1.460

و األمية الرقمية، حم( الثقافة الرقمية و املحور الرابع )، (االتصاالت الرقميةواملحور الثالث )، (التجارة الرقمية)

واملحور ، (القوانني الرقميةواملحور السادس )قواعد السلوك الرقمي، ( اإلتيكيت الرقميواملحور اخلامس )

األمن واملحور التاسع )، (الصحة والسالمة الرقميةواملحور الثامن )، (احلقوق واملسئولية الرقميةالسابع )

 حوراملماعدا  (غري دال)املواطنة الرقمية عىل التوايل  وهي قيم مجيعها  ملحاور (الدرجة الكلية)، و(الرقمي

،  0.05عند مستوى داللة  (دالة)( وهي قيمة 2.583حيث بلغت قيمة ت ) (؛القوانني الرقمية) السادس

 .(اإلناث)وكانت الفروق يف اجتاه جمموعة 

 الدراسة.ألفراد جمتمع  الفرقة الدراسيةالفروق باختالف متغري  -ثالًثا

باختالف الفرقة الدراسية  بالنسبة لتساؤل الدراسة الذي ينص عىل: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية

؛ One Way ANOVA؟ أمكن للباحثة استخدام اختبار حتليل التباين األحاديالطلبة عىل املواطنة الرقمية لدى

حاور ( عىل املاألوىل، الثانية، الثالثة، الرابعة) الفرقة الدراسيةعرفة مدى وجود فروق جوهرية باختالف متغري مل

 ( نتائج حتليل التباين األحادي.16. ويوضح جدول رقم )للمواطنة الرقمية لدى الطلبة التسعة



 115 مها حممود ناجيد. 

 

 (439)ن=  الطلبة مجتمع الدراسةعلى المواطنة الرقمية لدى  الفرقة الدراسية الختالف( تحليل التباين األحادي 16) رقم جدول

 املتغريات
 مصدر

 التباين

 جمموع

 املربعات

 درجة

 احلرية

 متوسط

 املربعات

 قيمة

 ف

 مستوى

 الداللة

الوصول  -املحور األول
 الرقمي )اإلتاحة الرقمية(

 23.669 3 71.006 بني املجموعات

 11.157 435 4853.482 داخل املجموعات غري دال 2.121

  438 4924.487 املجموع

التجارة  -الثايناملحور 
 الرقمية

 14.676 3 44.029 بني املجموعات

 14.210 435 6181.142 داخل املجموعات غري دال 1.033

  438 6225.171 املجموع

 -املحور الثالث
 االتصاالت الرقمية

 11.001 3 33.003 بني املجموعات

 9.668 435 4205.721 داخل املجموعات غري دال 1.138

  438 4238.724 املجموع

الثقافة  -املحور الرابع
الرقمية )حمو األمية 

 الرقمية(

 20.731 3 62.193 بني املجموعات

 8.141 435 3541.456 داخل املجموعات غري دال 2.546

  438 3603.649 املجموع

اإلتيكيت  -املحور اخلامس
الرقمي )قواعد السلوك 

 الرقمي(

 1.224 3 3.673 بني املجموعات

 9.048 435 3936.008 داخل املجموعات غري دال 0.135

  438 3939.681 املجموع

القوانني  -املحور السادس
 الرقمية

 14.641 3 43.922 بني املجموعات

 13.802 435 6003.978 داخل املجموعات غري دال 1.061

  438 6047.900 املجموع

املحور السابع: احلقوق 
 واملسئولية الرقمية

 1.806 3 5.417 بني املجموعات

 4.435 435 1929.125 داخل املجموعات غري دال 0.407

  438 1934.542 املجموع

الصحة   -املحور الثامن
 والسالمة الرقمية

 10.302 3 30.907 بني املجموعات

 8.359 435 3636.081 داخل املجموعات غري دال 1.233

  438 3666.989 املجموع

األمن  -املحور التاسع
 الرقمي

 105.282 3 315.845 بني املجموعات

 26.613 435 11576.825 داخل املجموعات 0.001 3.956

  438 11892.670 املجموع

 الدرجة الكلية

 741.161 3 2223.483 املجموعاتبني 

 387.807 435 168696.034 داخل املجموعات غري دال 1.911

  438 170919.517 املجموع

، 0.125، 2.546، 1.138، 1.033، 2.121أن قيمة ف بلغت ) نجد اجلدول السابق باستقراء

واملحور الرقمية،  اإلتاحة (الوصول الرقمياملحور األول ) ( ملتغريات1.911، 1.233، 0.407، 1.061

حمو األمية ( الثقافة الرقمية و املحور الرابع )، (االتصاالت الرقميةواملحور الثالث )، (التجارة الرقميةالثاين )

، (القوانني الرقميةواملحور السادس )قواعد السلوك الرقمي، ( اإلتيكيت الرقميواملحور اخلامس )الرقمية، 

واملحور التاسع ، (الصحة والسالمة الرقميةواملحور الثامن )، (احلقوق واملسئولية الرقميةواملحور السابع )
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 ؛إحصائًيا (غري دال)ة الرقمية عىل التوايل  وهي قيم مجيعها املواطن ملحاور (الدرجة الكلية)، و(األمن الرقمي)

وىل، الثانية، الثالثة، الرابعة( ال يؤدي إىل اختالف يف املواطنة الرقمية مما يعني بأن اختالف الفرق الدراسية )األ

لة عند مستوى دال (دالة)( وهي قيمة 3.956حيث بلغت قيمة ف ) (؛األمن الرقمي) املحور التاسعماعدا 

األمن  حمورمما يعني أن اختالف الفرق الدراسية األربعة )األوىل، الثانية، الثالثة، الرابعة( يؤثر عىل  ؛0.001

 الرقمي.

 ألفراد جمتمع الدراسة. مدة استخدام األجهزة الرقميةالفروق باختالف متغري  -رابًعا

باختالف مدة استخدام  إحصائيةتساؤل الدراسة الذي ينص عىل: هل توجد فروق ذات داللة بالنسبة ل

 One ؟ أمكن للباحثة استخدام اختبار حتليل التباين األحاديالطلبة األجهزة الرقمية عىل املواطنة الرقمية لدى

Way ANOVA مدة استخدام األجهزة  مدى وجود فروق جوهرية باختالف متغري وذلك للوقوف عىل؛

للمواطنة الرقمية لدى  حاور التسعةعىل امل ساعات( 3ساعات، أكثر من  3الرقمية )ساعة يومًيا، من ساعة إىل 

 ( نتائج حتليل التباين األحادي.17. ويوضح جدول رقم )الطلبة

 مواطنة الرقمية على ال مدة استخدام األجهزة الرقمية الختالف( تحليل التباين األحادي 17) رقم جدول

 (439)ن=  الطلبة مجتمع الدراسةلدى 

 املتغريات
 مصدر

 التباين

 جمموع

 املربعات

 درجة

 احلرية

 متوسط

 املربعات

 قيمة

 ف

 مستوى

 الداللة

الوصول  -املحور األول
الرقمي )اإلتاحة 

 الرقمية(

 2.512 2 5.023 بني املجموعات

 11.283 436 4919.464 داخل املجموعات غري دال 0.223

  438 4924.487 املجموع

التجارة  -املحور الثاين
 الرقمية

 36.400 2 72.799 بني املجموعات

 14.111 436 6152.372 داخل املجموعات غري دال 2.580

  438 6225.171 املجموع

 -املحور الثالث
 االتصاالت الرقمية

 5.498 2 10.997 بني املجموعات

 9.697 436 4227.728 داخل املجموعات غري دال 0.567

  438 4238.724 املجموع

الثقافة  -املحور الرابع
الرقمية )حمو األمية 

 الرقمية(

 8.845 2 17.689 بني املجموعات

 8.225 436 3585.960 داخل املجموعات غري دال 1.075

  438 3603.649 املجموع

 -اخلامساملحور 
اإلتيكيت الرقمي 
)قواعد السلوك 

 الرقمي(

 1.839 2 3.678 بني املجموعات

 9.028 436 3936.003 داخل املجموعات غري دال 0.204

  438 3939.681 املجموع

 -املحور السادس
 القوانني الرقمية

 17.945 2 35.889 بني املجموعات

 13.789 436 6012.011 داخل املجموعات غري دال 1.301

  438 6047.900 املجموع
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 املتغريات
 مصدر

 التباين

 جمموع

 املربعات

 درجة

 احلرية

 متوسط

 املربعات

 قيمة

 ف

 مستوى

 الداللة

احلقوق  -املحور السابع
 واملسئولية الرقمية

 0.019 2 039. بني املجموعات

 4.437 436 1934.503 داخل املجموعات غري دال 0.004

  438 1934.542 املجموع

الصحة  -املحور الثامن
 والسالمة الرقمية

 22.489 2 44.979 بني املجموعات

 8.307 436 3622.010 داخل املجموعات غري دال 2.707

  438 3666.989 املجموع

األمن  -املحور التاسع
 الرقمي

 30.175 2 60.349 بني املجموعات

 27.138 436 11832.320 داخل املجموعات غري دال 1.112

  438 11892.670 املجموع

 الدرجة الكلية

 261.966 2 523.931 املجموعاتبني 

 390.816 436 170395.586 داخل املجموعات غري دال 0.670

  438 170919.517 املجموع

، 1.301، 0.204، 1.075، 0.567، 2.580، 0.223اجلدول السابق أن قيمة ف بلغت ) يبني

واملحور الرقمية،  اإلتاحة (الوصول الرقمياملحور األول ) ( ملتغريات0.670، 1.112، 2.707، 0.004

حمو األمية ( ية الثقافة الرقمو املحور الرابع )، (االتصاالت الرقميةواملحور الثالث )، (التجارة الرقميةالثاين )

، (القوانني الرقميةواملحور السادس )قواعد السلوك الرقمي، ( اإلتيكيت الرقميواملحور اخلامس )الرقمية، 

واملحور التاسع ، (الصحة والسالمة الرقميةواملحور الثامن )، (احلقوق واملسئولية الرقميةواملحور السابع )

 ؛إحصائًيا( غري دال )وهي قيم مجيعها  ،واطنة الرقمية عىل التوايلامل ملحاور (الدرجة الكلية)، و(األمن الرقمي)

 مما يعني أن اختالف مدة استخدام اجلهاز الرقمي ال يؤدي إىل اختالف يف املواطنة الرقمية.

 ألفراد جمتمع الدراسة. امتالك بريد إلكرتوينالفروق باختالف متغري  -خامًسا

باختالف متغري  ينص عىل: هل توجد فروق ذات داللة إحصائيةتساؤل الدراسة الذي لإلجابة عن  

؟ أمكن للباحثة استخدام اختبار الفروق بني الطلبة امتالك بريد إلكرتوين )نعم/ ال( عىل املواطنة الرقمية لدى

ملكية بريد إلكرتوين هبدف معرفة مدى وجود فروق جوهرية باختالف متغري ؛ T-Testاملتوسطات احلسابية 

 ( الفروق بني املتوسطات احلسابية.18) رقم املواطنة الرقمية. ويوضح جدول عىلال( )نعم/ 
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 الفروق بين المتوسطات الحسابية باختالف متغير امتالك بريد إلكتروني )نعم/ ال( ( 18) رقم جدول

 (439)ن=  الطلبة مجتمع الدراسةلدى  على المواطنة الرقمية 

 املتغريات
 قيمة (374ال )ن=  (65نعم )ن= 

 ت

 مستوى

 الداللة

 اجتاه

 ع م ع م الفروق

الوصول  -املحور األول
 الرقمي )اإلتاحة الرقمية(

 نعم 0.01 2.591 3.34 41.05 3.33 42.21

التجارة  -املحور الثاين
 الرقمية

 - غري دال 0.893 3.57 36.71 3.81 37.16

 -املحور الثالث
 االتصاالت الرقمية

 - غري دال 1.530 3.44 28.43 3.05 29.07

الثقافة  -املحور الرابع
الرقمية )حمو األمية 

 الرقمية(
 - غري دال 0.566 2.38 25.46 2.95 25.24

اإلتيكيت  -املحور اخلامس
الرقمي )قواعد السلوك 

 الرقمي(
 - غري دال 0.523 2.74 29.31 3.04 29.52

القوانني  -السادساملحور 
 الرقمية

 - غري دال 1.002 4.04 40.14 3.66 40.64

احلقوق  -املحور السابع
 واملسئولية الرقمية

 - غري دال 0.612 2.01 22.05 2.12 22.22

الصحة  -املحور الثامن
 والسالمة الرقمية

 - غري دال 0.073 2.66 30.71 2.94 30.68

األمن  -املحور التاسع
 الرقمي

 نعم 0.05 2.425 5.29 55.42 5.16 57.10

 - غري دال 1.728 18.46 309.26 19.92 313.84 الدرجة الكلية

، 0.612، 1.002، 0.523، 0.566، 1.530، 0.893من اجلدول السابق أن قيمة ت بلغت ) نالحظ

التجارة واملحور الثاين )الرقمية،  اإلتاحة (الوصول الرقمياملحور األول ) ( ملتغريات1.728، 0.073

واملحور مية الرقمية، حمو األ( الثقافة الرقمية و املحور الرابع )، (االتصاالت الرقميةواملحور الثالث )، (الرقمية

واملحور السابع ، (القوانني الرقميةواملحور السادس )قواعد السلوك الرقمي، ( اإلتيكيت الرقمياخلامس )

، (األمن الرقميواملحور التاسع )، (الصحة والسالمة الرقميةواملحور الثامن )، (احلقوق واملسئولية الرقمية)

الوصول ) ماعدا حموري (غري دال)وهي قيم مجيعها ، مية عىل التوايلاملواطنة الرق ملحاور (الدرجة الكلية)و

عند  (دالة)( وهي قيمة 2.425، 2.591حيث بلغت قيمة ت )(؛ األمن الرقميو)اإلتاحة الرقمية،  (الرقمي

 حسابممن لدهيم  (نعمـ )وكانت الفروق يف اجتاه جمموعة من أجابوا ب ،عىل التوايل  0.05، 0.01مستوى داللة 

 ريد إلكرتوين.ب
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 ألفراد جمتمع الدراسة امتالك حساب يف شبكات التواصل الجتامعيالفروق باختالف متغري  -سادًسا

باختالف متغري  تساؤل الدراسة الذي ينص عىل: هل توجد فروق ذات داللة إحصائيةلإلجابة عن  

مكن للباحثة أ؟ الطلبة امتالك حساب يف شبكات التواصل االجتامعي )نعم/ ال( عىل املواطنة الرقمية لدى

وذلك هبدف معرفة مدى وجود فروق جوهرية ؛ T-Testاستخدام اختبار الفروق بني املتوسطات احلسابية 

 املواطنة الرقمية. ويوضح جدول عىلم/ ال( امتالك حساب يف شبكات التواصل االجتامعي )نعباختالف متغري 

 ( الفروق بني املتوسطات احلسابية.19) رقم

 الفروق بين المتوسطات الحسابية باختالف متغير امتالك حساب في شبكات التواصل االجتماعي )نعم/ ال( ( 19) رقم جدول

 (439)ن=  الطلبة مجتمع الدراسةعلى المواطنة الرقمية لدى 

 املتغريات
 قيمة (25ال )ن=  (414)ن=  نعم

 ت

 مستوى

 الداللة

 اجتاه

 ع م ع م الفروق

الوصول  -املحور األول
 الرقمي )اإلتاحة الرقمية(

 نعم 0.05 2.087 3.06 40.68 3.36 42.12

التجارة  -املحور الثاين
 الرقمية

 - غري دال 1.002 2.93 36.36 3.81 37.14

االتصاالت  -املحور الثالث
 الرقمية

 - غري دال 0.637 3.33 29.36 3.10 28.95

الثقافة  -املحور الرابع
 الرقمية )حمو األمية الرقمية(

 - غري دال 0.223 2.94 25.40 2.87 25.27

اإلتيكيت  -املحور اخلامس
الرقمي )قواعد السلوك 

 الرقمي(
 - غري دال 0.837 2.43 29.00 3.03 29.52

القوانني  -السادساملحور 
 الرقمية

 - غري دال 0.228 2.90 40.40 3.76 40.57

احلقوق  -املحور السابع
 واملسئولية الرقمية

 - غري دال 0.670 2.43 21.92 2.08 22.21

الصحة  -املحور الثامن
 والسالمة الرقمية

 - غري دال 0.575 2.86 30.36 2.90 30.70

األمن  -املحور التاسع
 الرقمي

 - غري دال 1.359 4.46 55.48 5.25 56.94

 - غري دال 1.095 16.28 308.96 19.93 313.42 الدرجة الكلية

، 0.228، 0.837، 0.223، 0.637، 1.002من خالل اجلدول السابق أن قيمة ت بلغت )بني يت

واملحور الرقمية،  اإلتاحة (الرقميالوصول املحور األول ) ( ملتغريات1.095، 1.359، 0.575، 0.670

حمو األمية ( الثقافة الرقميةو املحور الرابع )، (االتصاالت الرقميةواملحور الثالث )، (التجارة الرقميةالثاين )

، (القوانني الرقميةواملحور السادس )قواعد السلوك الرقمي، ( اإلتيكيت الرقميواملحور اخلامس )الرقمية، 

واملحور التاسع ، (الصحة والسالمة الرقميةواملحور الثامن )، (احلقوق واملسئولية الرقميةالسابع )واملحور 
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ماعدا حمور  (غري دال)وهي قيم مجيعها  ،املواطنة الرقمية عىل التوايل ملحاور (الدرجة الكلية)، و(األمن الرقمي)

 ،0.05عند مستوى داللة  (دالة)هي قيمة ( و2.087حيث بلغت قيمة ت )؛ اإلتاحة الرقمية (الوصول الرقمي)

 ممن لدهيم حساب يف شبكات التواصل االجتامعي. (نعمـ )وكانت الفروق يف اجتاه جمموعة من أجابوا ب

 ألفراد جمتمع الدراسة. امتالك حساب يف بنك املعرفة املرصيالفروق باختالف متغري  -ثامنًا

باختالف متغري  توجد فروق ذات داللة إحصائيةتساؤل الدراسة الذي ينص عىل: هل لإلجابة عن  

؟ أمكن للباحثة استخدام الطلبة امتالك حساب يف بنك املعرفة املرصي )نعم/ ال( عىل املواطنة الرقمية لدى

هبدف معرفة مدى وجود فروق جوهرية باختالف متغري ؛ T-Testاختبار الفروق بني املتوسطات احلسابية 

( الفروق بني 20) رقم املواطنة الرقمية. ويوضح جدول عىل ة املرصي )نعم/ ال(امتالك حساب يف بنك املعرف

 املتوسطات احلسابية.

 )نعم/ ال(  الفروق بين المتوسطات الحسابية باختالف متغير امتالك حساب في بنك المعرفة المصري( 20) رقم جدول

 (439)ن=  الطلبة مجتمع الدراسةعلى المواطنة الرقمية لدى 

 املتغريات

 (25ال )ن=  (414نعم )ن= 

 قيمة

 ت

 مستوى

 الداللة

 اتجاه

 ع م ع م الفروق

 1.532 3.26 41.93 3.76 42.59 الوصول الرقمي )اإلتاحة الرقمية( -املحور األول
 - غير دال

 1.286 3.85 36.99 3.31 37.62 التجارة الرقمية -املحور الثاين
 - غير دال

 0.615 3.16 28.93 2.88 29.18 االتصاالت الرقمية -املحور الثالث
 - غير دال

 2.198 2.94 25.14 2.37 25.96 الثقافة الرقمية )حمو األمية الرقمية( -املحور الرابع
 نعم 0.05

اإلتيكيت الرقمي )قواعد السلوك  -املحور اخلامس
 الرقمي(

29.34 3.20 29.52 2.96 0.458 
 - غير دال

 0.178 3.57 40.58 4.41 40.49 القوانني الرقمية -املحور السادس
 - غير دال

 1.064 2.13 22.15 1.93 22.44 احلقوق واملسئولية الرقمية -املحور السابع
 - غير دال

 0.648 2.90 30.64 2.85 30.89 الصحة والسالمة الرقمية -املحور الثامن
 - غير دال

 3.563 5.36 56.47 3.83 58.85 األمن الرقمي -املحور التاسع
 نعم 0.001
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 املتغريات

 (25ال )ن=  (414نعم )ن= 

 قيمة

 ت

 مستوى

 الداللة

 اتجاه

 ع م ع م الفروق

 1.959 19.76 312.35 19.31 317.35 الدرجة الكلية
 - غير دال

، 0.178، 0.458، 0.615، 1.286، 1.532أن قيمة ت بلغت ) يتضح اجلدول السابق باستقراء

واملحور الثاين الرقمية،  اإلتاحة (الوصول الرقمياملحور األول ) ( ملتغريات1.959، 0.648، 1.064

مية الرقمية، حمو األ( الثقافة الرقمية و املحور الرابع )، (االتصاالت الرقميةواملحور الثالث )، (التجارة الرقمية)

واملحور ، (القوانني الرقميةواملحور السادس )قواعد السلوك الرقمي، ( اإلتيكيت الرقميواملحور اخلامس )

األمن واملحور التاسع )، (الصحة والسالمة الرقميةواملحور الثامن )، (احلقوق واملسئولية الرقميةالسابع )

 ماعدا حموري (غري دال)وهي قيم مجيعها  ،ية عىل التوايلاملواطنة الرقم ملحاور (الدرجة الكلية)، و(الرقمي

( وهي قيمة 3.563، 2.198حيث بلغت قيمة ت )(؛ األمن الرقميو) حمو األمية الرقمية، (الثقافة الرقمية)

ممن  (نعمـ )وكانت الفروق يف اجتاه جمموعة من أجابوا ب ،عىل التوايل 0.001، 0.05عند مستوى داللة ( دالة)

 .املرصي اب يف موقع بنك املعرفةلدهيم حس

 المواطنة الرقمية لدى طلبة قسم المكتبات والوثائق والمعلومات بجامعة أسيوط وتنمية سبل تفعيل

املواطنة الرقمية لدى طلبة قسم املكتبات والوثائق واملعلومات بجامعة  وتنمية تفعيل فيام عرض لسبل

 ، وذلك من وجهة نظر الطلبة ومرئياهتم، ويمكن حرص أبرزها يف اآليت:أسيوط

 ( غرس قيم املواطنة الرقمية لدى الطلبة يف املدارس )ما قبل املرحلة اجلامعية(.1)

بالقاعات،  Wi-Fiفري خدمات شبكة الواي فاي ( دعم قدرات شبكة اإلنرتنت يف الكلية، وتو2)

 واملدرجات، واملعامل.

توفري األجهزة الرقمية للطلبة بأسعار اقتصادية؛ مما يسهل عىل الطلبة غري القادرين رشاءها؛ لتحقيق  (3)

 فرص املساواة يف امتالكها مقارنة بأقراهنم القادرين.

  شبكة اإلنرتنت.( االهتامم بربامج التوعية بالرشاء والبيع عىل4)

 ( تفعيل دور وسائل اإلعالم لالهتامم باملواطنة الرقمية.5)

 .Cyber Cafe( تشديد الرقابة عىل مراكز اإلنرتنت العامة 6)

 ( تنفيذ القوانني الرقمية بطريقة صارمة، واحلد من ظاهرة اإلدمان الرقمي.7)



 ...املواطنة الرقمية ومدى الوعي هبا لدى طلبة قسم املكتبات والوثائق واملعلومات 122

 

 ة.( زيادة االهتامم بالوسائط الرقمية يف األنشطة التعليمي8)

 ( زيادة االهتامم بوسائل التعلم اإللكرتوين.9)

رضورة أن يكون الختصايص املكتبات واملعلومات يف مرص دور يف دعم وتعزيز حماور وأبعاد  (10)

 املواطنة الرقمية عىل مستوى مكتبات املدارس واجلامعات.

 نتائج الدراسة

املناسبة للبيانات التي تم مجعها، خلصت الدراسة إىل بعد االنتهاء من إجراء التحليالت اإلحصائية 

 جمموعة من النتائج، والتي كان من أمهها النقاط اآلتية:

جاءت نتائج درجة الوعي ببعض حماور املواطنة الرقمية لدى طلبة قسم املكتبات والوثائق  -

عىل النحو  ، وهي بالرتتيب(ممتازيف حدود مستوى )جامعة أسيوط  -واملعلومات بكلية اآلداب

 القوانني الرقمية(. -التايل: )الوصول الرقمي

، يف حدود مستوى )جيد جًدا(جاءت نتائج درجة الوعي ببعض حماور املواطنة الرقمية لدى الطلبة  -

األمن  -الصحة والسالمة الرقمية -وهي بالرتتيب عىل النحو التايل: )احلقوق واملسئولية الرقمية

 التجارة الرقمية(. -االتصاالت الرقمية -إلتيكيت الرقميا -الثقافة الرقمية -الرقمي

%( يف مستوى )جيد 86.55قدرت الدرجة الكلية للوعي باملواطنة الرقمية لدى الطلبة بنسبة ) -

 جًدا(.

تبني أن طبيعة املقررات الدراسية يف ختصص املكتبات واملعلومات سامهت يف تشكيل وعي الطلبة  -

 لرقمية.بالكثري من حماور املواطنة ا

مدة استخدام  -ملتغريين )الفئة العمريةا وفقً  الطلبة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات -

 املواطنة الرقمية. درجة ؛ مما ال يؤثر عىلاجلهاز الرقمي(

القوانني "الطلبة وفًقا ملتغري )النوع(، ما عدا حمور  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات -

 ."اإلناث"؛ حيث كانت الفروق يف اجتاه "الرقمية

الطلبة وفًقا ملتغري )الفرقة الدراسية( يف مجيع حماور  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف إجابات -

مما يعني أن اختالف الفرق الدراسية )األوىل، الثانية،  ؛"األمن الرقمي"املواطنة الرقمية ما عدا حمور 

 .األمن الرقمي ورحمالثالثة، الرابعة( يؤثر عىل 
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الطلبة وفًقا ملتغري )امتالك  يف إجابات ة( إحصائًياغري دال) جاءت قيم مجيع حماور املواطنة الرقمية -

حيث كانت الفروق (؛ األمن الرقميو)، (الوصول الرقمي) ماعدا حموريحساب بريد إلكرتوين( 

 بريد إلكرتوين. حسابممن لدهيم  (نعمـ )يف اجتاه جمموعة من أجابوا ب

الطلبة وفًقا ملتغري )امتالك  يف إجابات ة( إحصائًياغري دال) جاءت قيم مجيع حماور املواطنة الرقمية -

حيث كانت الفروق يف (؛ الوصول الرقمي) ماعدا حمورحساب يف شبكات التواصل االجتامعي( 

 .الجتامعيحساب يف شبكات التواصل اممن لدهيم  (نعمـ )جابوا بأاجتاه جمموعة من 

الطلبة وفًقا ملتغري )امتالك  يف إجابات ة( إحصائًياغري دال) جاءت قيم مجيع حماور املواطنة الرقمية -

حيث كانت (؛ األمن الرقميو)، ة(الرقمي ثقافةال) ماعدا حموريحساب يف بنك املعرفة املرصي( 

 .عرفة املرصيحساب يف بنك املممن لدهيم  (نعمـ )الفروق يف اجتاه جمموعة من أجابوا ب

 توصيات الدراسة

 يف ضوء النتائج العامة للدراسة، يمكن للباحثة تقديم بعض التوصيات، واملقرتحات، وهي:

 اإلفادة من التجارب العاملية، واخلربات الدولية يف تنمية املواطنة الرقمية يف املجتمع. -

سات الدينية، ومؤسسات أن يكون هناك تكامل بني دور األرسة، واملؤسسات التعليمية، واملؤس -

 املعلومات، واإلعالم يف ترسيخ أبعاد وحماور املواطنة الرقمية.

مقرر تثقيفي خاص باملواطنة الرقمية  ةنرش ثقافة املواطنة الرقمية بني شباب اجلامعة، وذلك بإضاف -

 ، ويقرر عىل مجيع طلبة اجلامعات."حقوق اإلنسان"وأبعادها عىل غرار مقرر 

الطلبة بالتجارة الرقمية؛ ألن البيع والرشاء عىل شبكة اإلنرتنت جتعله عضًوا يف املجتمع توعية  -

 االقتصادي الرقمي.

جامعة أسيوط، والتي قد تسهم يف تفعيل املواطنة الرقمية لدى  -دعم اجلوانب املادية بكلية اآلداب -

 طلبة مجيع أقسام الكلية.

 م املواطنة الرقمية جلميع املواطنني.احلاجة إىل وضع خطة وطنية متكاملة؛ لتعلي -

تويص الدراسة بإجراء مزيد من الدراسات حول دور املكتبات يف تنمية املواطنة الرقمية لدى مجيع  وختاًما

 فئات املستفيدين.

●●● 

  



 ...املواطنة الرقمية ومدى الوعي هبا لدى طلبة قسم املكتبات والوثائق واملعلومات 124

 

 ملراجعا

الاجتماعي وسبل توظيفها (. شبكات التواصل 2018( أبو المجد، مها عبدالله السيد؛ اليوسف، إبراهيم يوسف. )1)
ية.   .722-691. 56في تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية لدى طلبة كلية التربية جامعة الملك فيصل. المجلة التربو

ية في وقاية الطلاب من الانحراف الفكري في 2017( التويجري، صالح بن عبدالعزيز. )2) (. دور معلم المرحلة الثانو
ييضوء المواطنة الرقمية من وج ياض. مجلة البحوث الأمنية. نهة نظر المشرفين التربو  26: دراسة ميدانية بمدينة الر

(67 .)101-149. 
 وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. القاهرة:. المواطنة وحقوق الإنسان (.2018) .على أحمد؛ وأخ، ( الجمل3)

 ص.52
يضة. )4) إسهام شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز مفهوم المواطنة الرقمية (. درجة 2016( الحربي، وفاء بنت عو

ية الدولية المتخصصة.  ياض. المجلة التربو  5من وجهة نظر طالبات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالر
(4 .)462-499. 

مدخلًا لمساعدة أبنائنا على  (. المواطنة الرقمية2015( الدهشان، جمال على خليل؛ الفويهي، هزاع بن عبدال كريم. )5)
ية.   .42-1(. 4) 30الحياة في العصر الرقمي. مجلة البحوث النفسية والتربو

(. مستوى توافر معايير المواطنة الرقمية لدى معلمي الحاسب الآلي. مجلة 2017( الدوسري، فؤاد فهيد شائع. )6)
 .140-107(. 219دراسات في المناهج وطرق التدريس. )

(. درجة الوعي بمفهوم المواطنة الرقمية لدى 2018حات، روان يوسف؛ السرحان، خالد على عوض. )( السلي7)
ية.  ية بالجامعة الأردنية. مجلة دراسات العلوم التربو يوس في كلية العلوم التربو (. 3) 45طلبة مرحلة البكالور

19-33. 
قصيم نحو المواطنة الرقمية: دراسة ميدانية على (. تصورات طلبة جامعة ال2017( الصمادي، هند سمعان إبراهيم. )8)

ية. )  .184-175(. 18عينة من طلبة جامعة القصيم. مجلة دراسات نفسية وتربو
(. مدى تضمين قيم المواطنة الرقمية في مقرر تقنيات التعليم من وجهة نظر أعضاء 2018( القحطاني، أمل سفر. )9)

ية والنفسية. هيئة التدريس. مجلة الجامعة الإسلامية لل  .97-57(. 1) 26دراسات التربو
 .76-65(. 22(. المواطنة الرقمية: التجليات والتحديات. مجلة الجامعي. )2015( ال كوت، عبدالمجيد خليفة. )10)
ية مقترحة. مجلة عالم التربية. )2014( المسلماني، لمياء إبراهيم. )11)  .94-15(. 47(. التعليم والمواطنة الرقمية: رؤ
(. مستوى المواطنة الرقمية لدى عينة من طلبة 2017( المصري، مروان وليد سليمان؛ شعت، أكرم حسن. )12)

 .200-168(. 2) 7جامعة فلسطين من وجهة نظرهم. مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات. 



 125 مها حممود ناجيد. 

 

ية في ضوء تضمينه لمهارات (. تقييم مقرر المهارات الحياتية والتربية الأس2018( الملحم، بندر بن محمد راشد. )13) ر
بية السعودية، جامعة القصيم. ية، رسالة )ماجستير(، كلية التر  المواطنة الرقمية لدى طلاب المرحلة الثانو

(. أثر الثورة الرقمية والاستخدام الم كثف لشبكات التواصل الاجتماعي في رسم 2016( بشير، جيدور حاج. )14)
-720(. 15ن المواطن العادي إلى المواطن الرقمي. دفاتر السياسة والقانون. )الصورة الجديدة لمفهوم المواطنة: م

735. 
معهد البحرين  البحرين:. المواطنة في العصر الرقمي: نموذج ممل كة البحرين (.2017) .ندى على حسن، ( بن شمس15)

 ص.179 للتنمية السياسية.
لتلاميذ مرحلة التعليم الأساسي. دراسات  ةة اللازم(. مهارات المواطنة الرقمي2018( حشيش، نسرين يسري. )16)

 .427-408(. 39في التعليم الجامعي. )
 .105-104(. 15(. المواطنة الرقمية: ترف فكري أم ضرورة؟. مجلة فكر. )2016( شلتوت، محمد شوقي. )17)
جامعة عين  -كلية البنات (. المواطنة الرقمية لدى طلاب الجامعة بمصر:2016( عبدالقوي، حنان عبد العزيز. )18)

 .440-387(. 17) 5شمس نموذجًا. مجلة البحث العلمي في التربية. 
(. الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية وتنمية وعي الشباب الجامعي بالمواطنة 2015( عبد الل  ه، حمدي عبد الل  ه. )19)

في الخدمة الاجتماعية والعلوم الأساسية.  الرقمية: دراسة مطبقة على الشباب الجامعي بمحافظة قنا. مجلة دراسات
6(39 .)220-301. 

م. 1996-1991الإنتاج الفكري العربي في مجال الم كتبات والمعلومات:  (.2000) الهادي، محمد فتحي. عبد (20)
ياض  ص.805 .مكتبة الملك فهد الوطنية :الر

م. 2000-1997ال الم كتبات والمعلومات: الإنتاج الفكري العربي في مج (.2003) عبدالهادي، محمد فتحي. (21)
ياض: مكتبة الملك فهد الوطنية  ص.728 .الر

م. 2004-2001الإنتاج الفكري العربي في مجال الم كتبات والمعلومات:  (.2007) الهادي، محمد فتحي. عبد (22)
ياض: مكتبة الملك فهد الوطنية  ص.754.الر

م. 2007-2005الإنتاج الفكري العربي في مجال الم كتبات والمعلومات:  (.2010) عبدالهادي، محمد فتحي. (23)
ياض: مكتبة الملك فهد الوطنية  ص.637 .الر

م. 2009-2008الإنتاج الفكري العربي في مجال الم كتبات والمعلومات:  (.2012) محمد فتحي.الهادي،  عبد (24)
ياض: مكتبة الملك فهد الوطنية  ص.504 .الر

 (.2018سبتمبر 14( قاعدة الهادي للإنتاج الفكري. )2018الهادي، محمد فتحي. ) عبد( 25)



 ...املواطنة الرقمية ومدى الوعي هبا لدى طلبة قسم املكتبات والوثائق واملعلومات 126

 

http://arab-afli.org/index.php?  Website: 

(. تصور مقترح لتنمية وعي تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي بثقافة المواطنة 2016( كفافي، حنان مصطفى محمد. )26)
 .378-345الرقمية. دراسات عربية في التربية وعلم النفس. )عدد خاص(. 

ياض الأطفال بالممل كة العربية السعودية بأبعاد المواطنة 2018)( محروس، غادة كمال. 27) (. مستوى معرفة معلمي ر
 .515-547(. 19) 5الرقمية. مجلة البحث العلمي في التربية. 

 (.2018أكتوبر  9( موقع الجمعية الدولية لتكنولوجيا التعليم. )28)

Website: www.iste.org 

 (.2018كتوبر أ 7( موقع بنك المعرفة المصري. )29)

Website: https://www.ekb.eg/ar 

 (.2018أكتوبر  9( موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. )30)

Website: www.mcit.gov.eg 

(31) Casa-Todd, Jennifer. (2018). Reflections On Digital Citizenship. Teacher Librarian.45 

(4). 15-18. 

(32) Culatta, Richard. Digital Citizenship. (17 Oct. 2018). 

Website: www.iste.org 

(33) Goerner, Phil. (2018). Good E-Citizenship: Three experts share wisdom about online 

engagement and cyperbullying. School Library Journal. (October). 28-30. 

(34) Maughan, Shannon. (2017). Teaching Digital Citizenship: School librarians lead 

students in the tech age. Publishers Weekly. 21(August). 35-44. 

(35) Preddy, Leslie. (2016). The Critical Role of the School Librarian in Digital Citizenship. 

Knowledge Quest. 44 (4). 3-5. 

(36) Ribble, Mike. (2015). Digital Citizenship in Schools. Washington, USA: ISTE. 212p. 

(37) Stout, Robin. (2017). Simple Steps to Digital Citizenship. School Library Journal. 

(July). 15-16. 

http://arab-afli.org/index.php?page=43&link=92&sub=93
http://www.iste.org/


 127 مها حممود ناجيد. 

 

(38) Watson, Kara Shelton. (2018). Shaping Digital Citizens: Cyperbullying Prevention is 

a natural fit in school libraries. American Libraries Magazine. (September/October). 57-

58. 

●●● 

 ( االستبيان1ملحق رقم )

 البيانات األساسية

 ( يف املكان املناسب وكتابة البيانات الالزمة:✓يرجى وضع عالمة )

 ..................................................................     (:ي)اختياراالسم  -

  20أكرب من           17         18        19         20  17أقل من     السن: -

 أنثى         ذكر              النوع: -

  الرابعة          الثالثة             الثانية         األوىل          الفرقة: -

 ال                                نعم                     هل متتلك جهاز رقمي؟ -

 يف حالة اإلجابة بـ )نعم( اخرت من اآليت: -

 مجيع ما سبق     آيلحاسب    جهاز لوحي    هاتف ذكي 

 ما مدة استخدامك للجهاز الرقمي؟ -

 ساعات  3أكثر من    ساعات   3ساعة إىل  من     ساعة يومًيا  

 ال          نعم      هل لديك بريد إلكرتوين؟ -

 ال                        هل لديك حساب يف شبكات التواصل االجتامعي؟    نعم   -

  إن لينكد     جوجل+        سناب       انستجرام       تويرت       هي:     فيسبوك 

 ال          ديك حساب يف بنك املعرفة املرصي؟     نعم  هل ل -

 ال          نعم        هل متتلك بطاقة ائتامن؟ -

 المواطنة الرقمية

 ( أمام العبارة املذكورة التي تتفق مع درجة املوافقة املناسبة لك:✓يرجى وضع عالمة )

 الوصول الرقمي )اإلتاحة الرقمية( -المحور األول

 الوصول املتكافئ للتكنولوجيا جلميع املواطنني؛ وذلك لضامن متتعهم باملساواة الرقمية الكاملة. ويعني:
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 العبارة م
موافق 
 بشدة

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
 بشدة

      تشجيع رضورة الوصول الرقمي للجميع بدون استثناء. .1

لألشخاص ذوي االحتياجات تقديم التسهيالت واإلتاحة الرقمية  .2
 اخلاصة.

     

      رضورة تقليل الفجوة الرقمية بني الطلبة. .3

      إجادة البحث يف املكتبات الرقمية. .4

      التأكيد عىل استخدام بنك املعرفة املرصي. .5

      استخدام الوسائط الرقمية جيب أن يكون متوازًنا. .6

      الوسائط الرقمية يف األنشطة التعليمية.االهتامم بتوظيف  .7

      رضورة التفاعل مع بوابة الطالب عىل موقع اجلامعة اإللكرتوين. .8

 Webinarاستعراض وحتميل املحارضات من صفحة الويبينار  .9
 بسهولة.

     

رضورة استخدام حمركات البحث التي تدعم اللغة العربية  .10
 واإلنجليزية مًعا للوصول ملصادر املعلومات.

     

 التجارة الرقمية -المحور الثاني

 البيع والرشاء عرب شبكة اإلنرتنت، ومعايري سالمة املستهلك يف عمليات البيع والرشاء. ويعني:

 العبارة م
موافق 
 بشدة

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
 بشدة

اإللكرتونية تقدم لك خيارات أفضل للرشاء وبأسعار التجارة  .1
 معقولة.

     

احلرص عىل معرفة طرق البحث عن أنسب املواقع التجارية املقدمة  .2
 ألنسب األسعار.

     

      تفضيل التعامل مع املواقع التجارية املشهورة. .3

للتأكد من القراءة اجليدة لسياسة ومعلومات املوقع التجاري  .4
 مصداقيته.

     

 httpsالتأكيد عىل أمان املوقع التجاري من خالل البحث عن رمز  .5
 وأيقونة القفل.

     

الوعي الكامل بسياسات عمليات الرشاء والدفع من البطاقات  .6
 البنكية.

     

      االهتامم باختيار موقع وسيط بني املستهلك واملوقع التجاري. .7

احلذر عند إدخال بيانات بطاقة الفيزا أو عرب بطاقة التسوق مسبوقة  .8
 الدفع.

     

التلقائي للبيانات حتى ال يقوم املتصفح  ءإلغاء تفعيل خاصية املل .9
 بحفظ البيانات الرقمية.

     

 االتصاالت الرقمية -المحور الثالث

 األفراد عىل التصال الرقمي فيام بينهم.التبادل اإللكرتوين للمعلومات، وقدرة  وتعني:

 العبارة م
موافق 
 بشدة

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
 بشدة

      الوسائط الرقمية تعزز من التواصل مع اآلخرين. .1

      (E-mail)التمكن من إرسال واستقبال الربيد اإللكرتوين  .2

      االتصاالت الرقمية املتاحة.اختاذ القرار السليم أمام خيارات  .3
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      ومسئول. تطبيقات التواصل االجتامعي تستخدم بشكل واعٍ  .4

وسائط االتصال الرقمية تسمح ببناء صداقات جديدة يف مناطق  .5
 متعددة من العامل.

     

      رضورة استخدام األجهزة الرقمية يف التواصل مع زمالئك. .6

استخدام األجهزة الرقمية يف التواصل مع أعضاء هيئة رضورة  .7
 التدريس.

     

 الثقافة الرقمية )محو األمية الرقمية( -المحور الرابع

تثقيف األفراد وتعليمهم رقمًيا بام يمكنهم من استخدام التكنولوجيا الرقمية، واإلفادة منها  وتعني:

 وتوظيفها يف خدمة أنفسهم وجمتمعهم.

 العبارة م
موافق 
 بشدة

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
 بشدة

      تعزز األرسة من ثقافة االستخدام اجليد واملفيد للتقنيات الرقمية. .1

      تساهم املناهج اجلامعية يف تكوين الثقافة الرقمية. .2

املشاركة يف دورات تدريبية تزيد من حصيلتك املعرفية املتعلقة  .3
 باستخدام التطبيقات الرقمية.

     

حضور الندوات والربامج التعليمية يعزز سبل اإلفادة من التقنيات  .4
 الرقمية.

     

مشاهدة الفيديوهات التعليمية تعزز سبل اإلفادة من التقنيات  .5
 الرقمية.

     

      التوجيه نحو التعلم الذايت من خالل شبكة اإلنرتنت. .6

 اإلتيكيت الرقمي )قواعد السلوك الرقمي( -المحور الخامس

 كيفية التعامل مع املجتمع الرقمي بطريقة حضارية. ويعني:

 العبارة م
موافق 
 بشدة

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
 بشدة

      السلوك الرقمي هو امتداد لسلوكك الطبيعي. .1

      اإللكرتونية والتطبيقات الرقمية.االلتزام بالتعامل الراقي مع السحب  .2

      احرتام وجهة نظر اآلخرين عرب الوسائط الرقمية. .3

صورة( مع  -صوت-اختيار الوقت املناسب عند التواصل )نص .4
 اآلخرين عرب وسائط التواصل الرقمية.

     

      االلتزام بآداب احلوار واملحادثات اإلجيابية. .5

      تربير وجهة النظر لآلخرين عند االختالف معهم.  .6

      التالسن عرب الوسائط الرقمية عمل ال أخالقي. .7

 القوانين الرقمية -المحور السادس

 -القضايا األخالقية -اخلصوصية -ليف والنرشأااللتزام بالقوانني التي تعالج )حقوق الت وتعني:

 يف العامل الرقمي. القرصنة(

 العبارة م
موافق 
 بشدة

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
 بشدة

      التأكيد عىل احرتام القوانني الرقمية وااللتزام هبا. .1
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 العبارة م
موافق 
 بشدة

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
 بشدة

      رضورة التوثيق املناسب ملصدر املعلومات. .2

      التأكيد عىل عدم استخدام برامج القرصنة والربجميات اخلبيثة. .3

      االهتامم بإدراك القوانني والعقوبات اخلاصة بمكافحة اجلرائم الرقمية. .4

      انتحال شخصيات اآلخرين عرب الوسائط الرقمية هو جريمة إلكرتونية. .5

      صنع الفريوسات اإللكرتونية جريمة. .6

      إرسال الربيد اإللكرتوين املزعج لآلخرين عمل غري أخالقي. .7

      البد من احرتام التاليف والنرش اإللكرتوين وامللكية الفكرية. .8

      اخرتاق معلومات اآلخرين ورسقة هويتهم عمل غري أخالقي. .9

 الحقوق والمسئولية الرقمية -المحور السابع

يتمتع هبا استخدام التكنولوجيا الرقمية بمسئولية ووعي يف ممارسة احلقوق والواجبات التي  وتعني:

 .، مثل: اخلصوصية، وحرية التعبري عن الرأياجلميع يف العامل الرقمي

 العبارة م
موافق 
 بشدة

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

      نرش الوعي باألخالقيات الرقمية والطرق اإلجيابية لالستخدام الرقمي. .1

      الطلبة.رضورة نرش أخالقيات البحث عىل اإلنرتنت لدى  .2

      الرجوع إىل املصادر واملواقع الرسمية. .3

      عدم العبث بمحتوى املواقع الرقمية. .4

عدم نرش الشائعات يف املجتمع الرقمي التي قد ترض بمصلحة املجتمع  .5
 والوطن.

     

 الصحة والسالمة الرقمية -المحور الثامن

، ونرش الوعي والصحة النفسية واجلسدية عند استخدام الوسائط الرقميةالتقيد بمعايري السالمة  وتعني:

 .والثقافة حول االستخدام الصحي والسليم للتكنولوجيا

 العبارة م
موافق 
 بشدة

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري 
موافق 
 بشدة

      اإلفراط يف استخدام الوسائط الرقمية يسبب خماطر صحية. .1

املوازنة بني اجلوانب اإلجيابية والسلبية للصحة النفسية واجلسدية العمل عىل  .2
 عند استخدام الوسائط الرقمية.

     

      التأكيد عىل االلتزام باجللسة الصحيحة أثناء استخدام الوسائط الرقمية. .3

      جتنب اإلطالة يف استخدام األجهزة الرقمية حفاًظا عىل الوقت. .4

      الوعي بظاهرة اإلدمان الرقمي.رضورة  .5

      االهتامم بأخذ فرتات راحة كافية أثناء استخدام األجهزة الرقمية. .6

رضورة ضبط درجات السطوع والتباين يف إضاءة الشاشات إىل املستوى  .7
 املناسب.
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 األمن الرقمي -المحور التاسع

التي جيب أن يتخذها مجيع مستتتتتتتتتتتخدمي التكنولوجيا؛ ل،تتتتتتتتتتامن ستتتتتتتتتتالمتهم، وأم   والتدابري األمنية، اإلجراءات الوقائية وتعني:

 شبكاهتم.

 العبارة م
موافق 
 بشدة

 حمايد موافق
غري 
 موافق

غري موافق 
 بشدة

      رضورة وجود متصفح آمن لإلنرتنت. .1

      جتنب الرسائل جمهولة املصدر عرب الربيد اإللكرتوين. .2

      االهتامم بخاصية تشفري البيانات املهمة. .3

      احلرص عىل حتديث نظام التشغيل باستمرار. .4

      رضورة االحتفاظ بنسخة احتياطية خارجية من البيانات املهمة. .5

احلرص عىل تغيري كلامت املرور اخلاصة بحامية اخلصوصية بانتظام،  .6
 وبسيطة.وعدم استخدام رموز سهلة 

     

      وطرق الوقاية منه.  "Cyber Bullying""التنمر السيرباين"الوعي بـ  .7

إلزالة امللفات، والربامج غري الرضورية  ؛التأكيد عىل الصيانة املتكررة .8
 عىل احلاسب الشخيص.

     

      امتالك برامج مكافحة للفريوسات، ومضادة للتجسس. .9

      برامج حجب للمواقع غري املالئمة عىل الشبكة العنكبوتية.استخدام  .10

11. 
املوجود عىل  Fire Wallالتفعيل الدائم لربنامج احلامية اجلدار الناري 
 نظام التشغيل.

     

      عدم زيارة املواقع غري املوثوقة، وفتح امللفات غري املعروفة. .12

      االهتامم بتشفري جهاز الراوتر )املوجه املنزيل(.   .13

يكم ما سبل تفعيل املواطنة الرقمية؟  برأ

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

 م  وجهة نظرك؟ (*) ما املعوقات التي تواجه املواط  الرقمي

.................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................  

●●● 

                                                 

هو ذلك الشخص الذي ولد أثناء أو بعد ثورة التكنولوجيا الرقمية، وتفاعل معها في سن مبكرة،  المواطن الرقمي: * 
 ولديه وعي ومعرفة بها تجعله يتعامل معها، ومع الآخرين بشكل لائق
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Students' Awareness of the Digital Citizenship at Library, 

Documents and Information Department at Assiut University:  

An Exploratory Study 

Dr. Maha Mahmoud Nagy 

Abstract 
This paper studies the students' awareness of the digital citizenship at the library, 

documents and information department at Assiut University. Specifically, their grasp of its 
nine pillars; namely: digital access, digital commerce, digital communication, digital 
literacy, digital etiquette, digital law, digital rights & responsibility, digital safety, and 
digital security. Trying to achieve the objectives of the study, the researcher used the 
analytical descriptive methodology. A questionnaire was used as a main tool for data 
collection. It consisted of 73 questions distributed to nine pillars of the digital citizenship. 
The sample size chosen for the study was 439 students. Statistical data were processed 
using the statistical program SPSS. The results indicate that, students' awareness in two 
pillars of digital citizenship achieved a excellent level, namely: digital access, and digital 
laws, the other pillars achieved a very good level, which are: digital rights & responsibility, 
digital safety, digital security, digital literacy, digital etiquette, digital communication, and 
digital commerce, the total degree of student's awareness of digital citizenship achieved a 
very good level on 86.55%. The nature of the courses in library and information science 
has contributed to the formation of students' awareness of many aspects of the digital 
citizenship. There were no statistically significant differences in the responses of students 
according to the “age” variable, and the “use of the digital devices” variable. This means 
that both variables do not affect the degree of digital citizenship. The study recommends 
spreading the culture of digital citizenship among youth students of the university. This 
could be achieved by adding an educational course like the "Human Rights course "on digital 
citizenship and its facets for all university students. 

Keywords: Citizenship, Digital Citizenship, Digital Citizen, Assiut University. 
  


