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 تنمية قيم المواطنة الرقمية لدىدور مواقع التواصل االجتماعي في 
 الخاصة األردنية طلبة الجامعات  

  :إعداد
 بو حسينأعبد الرؤوف آالء صالح 

 :إشراف
 الدكتور عثمان ناصر منصور

 ص الملخ  

الكشف عن دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية  إلىهدفت الدراسة 
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتم تطوير و ، الخاصةلدى طلبة الجامعات األردنية 

 طالًبا وطالبة( 502استبانة لهذا الغرض بعد التأكد من صدقها وثباتها، وتكونت عينة الدراسة من )
 .البسيطة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية

اطنة الرقمية لدى مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المو دور  أظهرت نتائج الدراسة أن
وجود فروق عدم  إلى(، وتوصلت نتائج الدراسة مرتفعةبدرجة ) جاءطلبة الجامعات األردنية الخاصة 

 إلى النتائجتعزى لمتغير الجنس، كما توصلت  بين متوسطات أفراد عينة الدراسةذات داللة إحصائية 
، كما توصلت ولصالح فئة بكالوريوس ر الدرجة العلميةتعزى لمتغي وجود فروق ذات داللة إحصائية

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدد الحسابات على مواقع التواصل  إلى النتائج
. عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الكلية إلى النتائجكما توصلت  االجتماعي,

لسهولة التواصل ما بين الطلبة  إنشاء موقع تواصل اجتماعي خاص للجامعةبوأوصت الدراسة 
 والخريجين والهيئة التدريسية.

 الكلمات المفتاحية: المواطنة الرقمية، مواقع التواصل االجتماعي، الجامعات الخاصة.
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The Role of Social Media Platforms in Developing the Values of Digital 

Citizenship among Students at Jordanian Private Universities 

Prepared by: Alaa Salah Abdel Raouf Abo Hussein 

Supervised by: Dr. Othman Nasser Mansour 

Abstract 

The current study aims to reveal the role of social media platforms in developing the 

values of digital citizenship among students at private Jordanian universities. The study 

used the descriptive survey method, and a questionnaire was developed for this purpose 

after ensuring its validity and reliability. The study sample consisted of (502) male and 

female students selected randomly. Appropriate statistical methods were used to 

systematically analyse the data. 

The study results showed that the role of social media platforms in developing the 

values of digital citizenship among students at private Jordanian universities came to a 

(high) degree. The study results concluded that there were no statistically significant 

differences between the averages of the study sample due to the (gender) variable; 

however, there were statistically significant differences due to the academic degree 

variable and in favour of the bachelor’s degree students. The results concluded no 

statistically significant differences due to the variable number of accounts on social media 

platforms. The results concluded no statistically significant differences due to the faculty 

variable. 

The study recommended cooperation with the Information Department (IT) to create 

a unique social media platform for universities to facilitate communication between 

students, graduates, and the faculty members. It also recommends integrating and 

teaching digital citizenship as a part of computer course materials and academic 

curriculums. 

Keywords: Digital Citizenship, Social Media Platforms, Private Universities.
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة 

تطورات سريعة ومطردة في مجال التكنولوجيا الرقمية حتى  ةعلى مدى العقود الماضيشهد العالم 

وارتبطت التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة العلمية  ،ا من مظاهر حياة الفرد اليوميةمظهرً ت صبحأ

 ن يكون أمما أدى  ،فقد دخلت في مجال التعليم والتسويق والتواصل االجتماعي بين الناس ،والعملية

خرين من خاللها دون المعلومات والتواصل مع اآل إلىالتوصل  يمكن عبارة عن شاشة صغيرةالعالم 

 فيسبوكفانتشرت عديد من مواقع التواصل االجتماعي مثل  ،بذل الجهد في ذلك إلىالحاجة 

(Facebook)ب، واتسا (WhatsApp)، تويتر (Twitter)، ( انستغرامInstagram)،  سناب شات

(Snap chat)، ( لينكد انLinkedIn)، ي األخرى.وغيرها من مواقع التواصل االجتماع 

في تعزيز البناء الفكري للشباب وفي  هاماً التواصل االجتماعي تؤدي دورًا لقد أصبحت مواقع 

تشكيل الهوية ب على صناعة المواطنة التي يرتبط تأثيرهاتعمل ، كما مترسيخ منظومة الوعي لديه

عبد ) الوطنية للشباب، من خالل أبعادها الترويحية والفكرية والثقافية والتعليمية والتشريعية والتحفيزية

وكان  العمرية،من الناس على اختالف فئاتهم  كبيراً  وقد استقطبت هذه المواقع عدداً  ،(2016 ،مالمنع

 ا لهذه المواقع مما جعل حياتهم الشخصية مفتوحة للجميعطلبة الجامعات أكثر الفئات استخدامً 

 .(2017 ،طوالبة)

ما لبثت  ضيق ثما على نطاق افتراضيً  جتماعي في بداياتها مجتمعاً الالتواصل ا مواقع شكلتقد و 

فراد مرئية مسموعة تؤثر في األ إلىداة افتراضية نصية مكتوبة أمع الوقت لتتحول من  ازدادتن أ

 فرادية قيم المواطنة الرقمية لدى األنميساعد في ت اوهذ ،وحس   وبصر   نماط سلوكهم من سمع  أوفي 

 .(2016 ،)السيد
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 يتعلق بالتكنولوجيا فيماالمجتمع  أفرادتكافؤ الفرص أمام جميع  مبدأ المواطنة الرقمية على وتقوم

ليها واستخدامها، وكذلك دعم الوصول اإللكتروني وتوفير الحقوق الرقمية المتساوية، ونبذ إوالوصول 

الفجوة ي أقليص الفارق الرقمي وت والنمو،مبدأ اإلقصاء اإللكتروني الذي يحول دون تحقيق االزدهار 

ال تتوافر  وبين الذين، أشكال التكنولوجيا المختلفة واستخدامها إلىالوصول  باستطاعتهمالذين بين 

 (.2019مبروك، ) لديهم تلك الفرصة

، ناجحة ووقائية وتحفيزية عن سياسات محاولة البحثء المواطنة الرقمية أثنا ظهور اتبدايوترجع 

أفرادها  حياةقيم المجتمعات وأنماط  ا منالتكنولوجيا والثورة الرقمية الجديدة، ذلك أن كثيرً  خطارأضد 

 خيرةخذت هذه األفاتأوصال المجتمعات  فيالرقمية  آليات الثورة تغلغلنتيجة خطر  شديد  في باتت 

فظا لكثير حمايتها حتكون  التي بالخصوصيات المجتمعيةماية ما يسمى حمن أجل  وقائيةتدابير 

" يب الوطن "رقمحلكترونية" والشعور بإبذلك المواطنة " حتفأصب المجتمعات، همن أساسيات هذ

مى الدولة ومصالح حِ يقات" والدفاع عن لعالتعجابات و اإل" عن طريق المجموعة إلى الوالءوالتعبير عن 

 (.2016؛ السيد 2017الصمادي، )ية لالتفاع الفضاءاتوالنشر عبر  ياإللكترونالوطن "بالتنديد 

، مستقبالً ناهج هذه القيم في الم إدخالقيم المواطنة الرقمية من الضروريات، بل يجب  غرسويعد 

طبيعة العصر ومواكبته، وإال فإنه ستكون هنالك تبعيات  ة، وجب مراعااهجيتم تطوير المنألنه عندما 

التعليم بما يتناسب  أهدافوهذا يتوافق مع  ،والواقع الذي يعيشونه طلبةبين ما يدرسه ال وفجوة كبيرة

ويمتلك مع برنامج تطوير المناهج وتعزيز المهارات والقيم للطلبة حتى يصبح الطالب قويا واعيا 

حل المشكالت،  النفس،المهارات والمعارف الالزمة للمستقبل مثل: اتخاذ القرار، التفكير الناقد، ضبط 

 (.2021 ،وغيرها )عبدالعاطي االجتماعي،مهارات التواصل  الفردية،المسؤولية 

وتوجيه المزيد  للطلبةالرقمية  قيم وثقافة المواطنةو تعزيز خصائص  الضروري لذلك أصبح من 
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ح البعاد المواطنة الرقمية كسأ نشرو  تنمية في التواصل االجتماعي مواقعمن  لالستفادة االهتماممن 

مواطنة الرقمية لل ئعالمفهوم الشا لّ ظفي صة خا واالغتراب، التكيفاالنتماء و عدم  مشكالتضد 

 طرأُ قواعد و ومات ومشاركتها ضمن لالمع إلىوالوصول  االنترنت امخدنه استأليه بإينظر  والذي

 .(Greenhow,2010 تنظيمية )

المواطنة الرقمية  فهم الطلبةى لنه يجب عأيث أشار ح (Ribble,2012 )ريبل عليه وهذا ما أكد 

التعرف  في تاحتها شبكة االنترنتأالتي التكنولوجيا  خالل استغالل وسائلوالقضايا المتعمقة بها من 

 .ممارستها مام بكيفيةلإلالمتعددة وابعاد المواطنة الرقمية ومفاهيمها أى لع

المواطنة، قيم التي يمكن استثمارها في تعزيز  العناصرجتماعي من أهم الالتواصل ا مواقع عدوتُ 

جتماعي الالتغيير ا عناصرأهم  تعد جتماعي الا التواصل ن مواقعأ (2017الشرفات، )حيث أكد 

 جتماعيالتشهده فعاليات مواقع التواصل االمجتمع، كنتيجة لما  على إكساب سلوكيات التي تعمل

يؤثر على المجتمع  اافتراضيً تشكل مجتمعًا و من الشباب  ضخممن عمليات تعبئة مكثفة لجمهور 

كتروني، اللالفضاء ا اللبتطوير ثقافة وهوية المواطن من خت تتعلق المن التساؤ  الواقعي، ويثير جملة

قة المواطن الالثقافات المختلفة، مما انعكس على ع الذي بات يربطهم بمواطنين آخرين من ذوي 

 مواقع والسلبية، حيث فتحت يجابيةإلبوطنه، وتوجهاته نحو عديد من قضايا المواطنة بمردوداتها ا

 ،نترنت التي أطلق عليها البعضالفاق أمام ممارسة قضايا المواطنة عبر اآلجتماعي االالتواصل ا

فتراضي، حيث يتم إسقاط قضايا الي ممارسة المواطنة بالمجتمع افتراضية التي تتمثل فالالمواطنة ا

خذ في األفتراضي الذي يعد بوابة جديدة لعبور وتحقيق المواطنة، مع الالمجتمع ا إلىالواقع  من

 فتراضية عالمية النشأة ومحلية المردود.قضايا المواطنة اال نأ االعتبار

قد  يجتماعالالتواصل ا مواقعدام خاست بأن (2015 ،البربري )مر الذي أكدته دراسة ألوهو ا
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السياسية  حقوقهم فراد عن ممارسةألبعد عزوف عدد كبير من ا لبةالط تفعيل المواطنة لدى فيساهم 

الجامعات المصرية على  طلبة( اتفاق 2020 ،نالرحم عبدكدت دراسة )أ كما .آرائهموالتعبير عن 

 الدور التي تؤديه تطبيقات الهاتف المحمول في تعزيز قيم المواطنة الرقمية بجميع المحاور.

يتضح مما سبق أن مواقع التواصل االجتماعي انتشرت بصورة كبيرة بين فئات المجتمع المختلفة 

م والتعبير عن مشاعرهم وأصبح دورها هامًا في توجيه فكر الطلبة وصياغة آرائه ،وخاصة الطلبة

 ،وبث األخوة والتعاون بين فئاته ،واتجاهاتهم نحو القيم المجتمعية كالحرص على تماسك المجتمع

الدراسة  هذه ولذلك جاءت ،وإكسابهم السلوكيات اإليجابية في التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي

االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية الدور المتوقع أن تلعبه مواقع التواصل عن ُبغية الكشف 

 لدى طلبة الجامعات الخاصة في األردن.

 مشكلة الدراسة

، خاصة مع تسارع تشكيلها وإعادةالقيم   تغيُّرا جوهريا في دورً  مواقع التواصل االجتماعيتلعب 

لتكنولوجيا ويظهر التواصل من خالل مواقع التواصل االجتماعي كتطور طبيعي  الحياة، وتيرة

من خالل شرائح المجتمع لنقل أفكارهم والتعبير عن آرائهم  الفرصة أمام كل تاحةإ ، أياالتصال

 ،السياسيةو  ، الثقافيةاالقتصادية ،االجتماعيةالقضايا  الكمبيوتر لمناقشة مختلف أوجهزة الذكية األ

ترسيخ وتوجيه قيم و الرأي العام  وتغيُّر تساهم بقوة في خلق مواقع التواصل االجتماعي وبذلك باتت

معيشته وسلوكه في العادات والتقاليد و  هطرق تفكير  نمط تغيير إلىالنظام االجتماعي، وأدت بالفرد 

 (.2021، )عبدالعاطي الهائل تحت ظل التقدم وأصبح يعيش في بيئة جديدة وعالم مفتوح ،الحوار أو

أصبحت  لمواقع التواصل االجتماعي إذ استخداماً المجتمعية طلبة الجامعات أكثر الشرائح  ولعلّ 

خرين وبياناتهم الشخصية واهتماماتهم للجميع يعرف كل منهم تفاصيل حياة اآل مفتوحاً  حياتهم كتاباً 
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وقد تتسلل ممارسات دخيلة على مجتمعهم وقيمهم فتظهر في سلوكيات  ،قامتهمإوهواياتهم وأماكن 

حيث يتعاملون مع أسماء غير حقيقية وحسابات وهمية مما  ،هاهؤالء الطلبة وثقافتهم ال يعرف مصدر 

ذلك: باتت التربية على على  وبناءً  (.2017 ،يشكل خطورة على قيم المواطنة الرقمية لديهم )طوالبة

فكر عديد من علماء التربية والسياسة،  مازالت تشغلمن الموضوعات المهمة، التي  الفاعلةالمواطنة 

كما برز على  ،الوطني في المجتمعات المعاصرة نتماءالوا الءالو  باعتبارها من أهم السبل لغرس قيم

جتماعي الالتواصل ا مواقعخيرة مناقشات حول الدور المتزايد لثقافة ألونة اآلسطح الحوار التربوي في ا

 (.2019 ،)العور لدى الشبابفي التأثير على توجهات المواطنة الفاعلة 

( بضرورة نشر الوعي بأهمية Leons, 2012ليونز ) كدراسة  وقد أوصت عديد من الدراسات

وصت أالتي  (2016 ،)الدهشانودراسة  ،المواطنة الرقمية وااللتزام بقيمها بين جميع فئات المجتمع

المزيد من األبحاث المختصة بقيم المواطنة الرقمية في التربية والتعليم إلنشاء جيل  إجراءبضرورة 

 كما أوصت دراسة )الناصر، ،على العيش بأمان وقادرينواعين  امدرك لقيم المواطنة الرقمية ليكونو 

هم التواصل االجتماعي وتوجيه مواقع( بضرورة توعية الطلبة الجامعيّين باالستخدام األمثل ل2019

بتوعية مستخدمي مواقع  التي أوصت (2021 دراسة )الدهراوي،و  التوجيه الصحيح في استخدامها،

التواصل االجتماعي بضرورة اإلحساس بالمسؤولية االجتماعية وسن القوانين والتشريعات التي تعمل 

بضرورة  (2021 على تنظيم تبادل المعلومات واألخبار عند استخدامها، كما أوصت دراسة )المجالي،

 المزيد من األبحاث التي تهتم بها. إجراءاالنتباه لخطورة تأثير وسائل التواصل االجتماعي و 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي في  إلىفي ميدان التعليم وحاجتها  وعملها الباحثة خبرةومن 

البحث في دور مواقع  بأن ضرورةالباحثة  إلىتبادر  ،التواصل مع طلبتها داخل المدرسة وخارجها

في ظل جائحة كورونا والتحول نحو التعليم عن ُبعد واالستخدام  هام، وخاصةمر أالتواصل االجتماعي 
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الدراسة  جاءتكله ومن أجل ذلك  ،المتزايد لمواقع التواصل االجتماعي بين جميع الفئات العمرية

لدى االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية التواصل مواقع  عن دورالحالية في محاولة للكشف 

 الجامعات األردنية الخاصة.طلبة 

 هدف الدراسة وأسئلتها

مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة  دور الكشف عن إلى الحاليةتهدف الدراسة 

 :، من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتيةاألردنية الخاصةالرقمية لدى طلبة الجامعات 

مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى طلبة  دور: ما السؤال األول

 ؟األردنية الخاصةالجامعات 

الستجابات  (α=0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :السؤال الثاني

عن دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية  طلبة الجامعات األردنية الخاصة

 (؟، الكليةجنس، الدرجة العلمية، عدد الحسابات على مواقع التواصل االجتماعيال) لمتغيراتتعزى 

 أهمية الدراسة

 األهمية النظرية

التواصل  دور مواقع بالحديث عنتتناوله  أهمية الموضوع الذيفي  الدراسة تتمثل أهمية هذه

 تهاكما وتكمن أهمي األردنية الخاصة،الجامعات  طلبةاالجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى 

الضوء على مفهوم المواطنة الرقمية وما ينطوي عليه من تطبيقات إلكترونية تحمل في طياتها  إلقائهاب

حداث العالمية التي تنادي جريات األكما تواكب هذه الدراسة مُ  ،الكثير من اآلثار اإليجابية والسلبية

بضرورة تطبيق عديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف التأصيل للمواطنة الفاعلة، بشكل يتيح 
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التواصل  مواقعهداف التربوية والتعليمية بما يتناسب مع وظائف وتطبيقات الفرصة لرسم الخطط واأل

بشكل خاص، والمكتبة العربية  ن تثري المكتبة األردنّيةوبالتّالي توفير مادة علمّية يمكن أ االجتماعي

 .في هذا المجالبشكل عام 

 التطبيقيةاألهمية 

ن تفيد الدراسة الحالية في الكشف عن استخدام مواقع التواصل االجتماعي بين أمن المؤمل 

والباحثين في هذا الميدان  العلم التربوي في  للمهتمينمما يسهل المجال  ،طلبة الجامعات الخاصة

لالستفادة من مواقع التواصل الجامعية تساعد الدراسة مخططي البرامج و نتائج هامة،  إلىالوصول 

مام الباحثين لالهتمام أنها تفتح المجال أعداد طلبة الجامعات، كما و إ االجتماعي وتضمينها في برامج 

دور مواقع التواصل االجتماعي في تعزيز المواطنة  إلىنظارهم أبالمواطنة الرقمية في التعليم وتوجيه 

 التواصلمواقع ل اآلمن ستخدامالا إلى طلبة الجامعاتفي توجيه  ن تساعدأويمكن  اكم ،الرقمية

ن تزيد وعي أيمكن و ، وتعزيز التعلم الذاتي لديهم، عنها يبحثون التي  للمعلوماتاالجتماعي للوصول 

 .اإلنترنتالطلبة وحمايتهم من مخاطر 

 الدراسةحدود 

 الخاصة. ةاألردنيجامعات ال طلبة: الحدود البشرية

 .عمانمحافظة العاصمة في  : الجامعات الخاصةالحدود المكانية

 (.2021/2022في الفصل الدراسي األول من عام ) تم تطبيق الدراسة: الحدود الزمانية

 دراسة دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية. :الحدود الموضوعية
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 محددات الدراسة

الدراسة الحالية بمجتمعها، ودرجة استجابة أفراد عينتها، وبطبيعة أداتها ومتغيراتها،  نتائج تحددت

 على المجتمعات المشابهة لمجتمعها، في ضوء صدق أداة الدراسة وثباتها. نتائجهاإذ يمكن تعميم 

 وتعريفاتها اإلجرائية صطلحات الدراسةم  

 :جرائيًا على النحو اآلتيإمجموعة من المصطلحات تم تعريفها اصطالحًا و  الدراسةتضمنت 

 مواقع التواصل االجتماعي 

من  المعلوماتو األفكار  وتبادلالمجال للنقاش  لمرتاديهاتوفر  االنترنتتعرف بأنها: مواقع على 

وتمثل الشبكات االجتماعية مجموعة هويات اجتماعية  ،الدردشةو  والصورخالل الملفات الشخصية 

جل توسيع وتفعيل العالقات ألتفاعل االجتماعي من لروابط  إلنشاءمنظمات ال أوفراد ألينشئها ا

 (.2013 ،عالقات الصداقة )الدبيسي أوالمهنية 

التي تساعد مستخدميها على  اإلنترنتمواقع : نهاأب إجرائياً االجتماعي  مواقع التواصل وتعرف

)نص، صورة، صوت،  الوسائط المتعددة على اختالف أنواعها إرسال خاللخرين من التواصل مع اآل

 ،لسهولة استخدامهابين طلبة الجامعات  ،األخبارها تساعد على نشر أنفيديو وغيرها من الوسائط( كما 

  وتم قياس دورها من خالل االستبانة المعدة لهذا الغرض.

 المواطنة الرقمية 

القواعد والمعايير والمبادئ المتبعة في االستخدام  ": ( بأنها63 ،2019، عرفها )صادق

وحبه وحمايته ا من الوالء له لرقي الوطن وتقدمه انطالقً  ا،وصغارً ا من قبل المواطنين كبارً  للتكنولوجيا،

 .خرى"أُ للتقنيات الحديثة من ناحية واالستغالل األمثل  ناحية،خطار من من كافة األ

القوانين واألنظمة التي تمّكن مستخدمي االنترنت من : بأنها جرائياً إ المواطنة الرقمية وتعرف
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من اآلداب السلوكية  وتعتبر ،ا على حقوقهمواحترام اآلخرين في المجتمع حفاظً  ،االستخدام اآلمن لها

ذا ما تم مراعاتها فإنها ستعمل إاالجتماعية االفتراضية لمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي والتي 

 على ارتقاء العالم الرقمي نحو األفضل وتكوين مواطن صالح.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

يشمل الفصل الثاني عرضًا لألدب النظري والدراسات السابقة التي تحدثت عن مواقع التواصل 

العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تحدثت عن  إلىاالجتماعي والمواطنة الرقمية وتم الرجوع 

 هذه المواضيع.

 أوال: األدب النظري 

 ،هميتهاأ  وخصائصها، االجتماعي الموضوعات االتية: مواقع التواصل النظري  األدبتناول 

المواطنة  ا تم التحدث عن تعريفوسلبياتها. كمّ  ،وإيجابياتها ،مميزاتها ،المستخدمةوأبرز المواقع 

 .وأهم قيم المواطنة الرقميةومحاورها،  ،وخصائصها ،الرقمية

 مواقع التواصل االجتماعي

باالعتماد  الشركات بمحاولة بناءعندما عملت بعض  التواصل االجتماعي مواقعنشأت بدأت 

من الوسائل التي وّفرت لُمستخِدميها بعض  ن هنالك عديدأعلى الرغم من  على تكنولوجيا الويب،

 ميزات مواقع التواصل االجتماعي، إاّل أّن تلك المزايا لم تكن كافيًة لُيطلق عليها اسم موقع تواصل

م حين ظهر أول موقع تواصل 1997، واستمّر هذا األمر حّتى عام (2012 ،)مقدادي اجتماعي

حيث  (Six Degreesالتي ُتستخدم حالياً وهو موقع ) اجتماعي فّعال وُمشابه لطبيعة مواقع التواصل

إمكانية إضافة األصدقاء، وإنشاء  إلىسمح الموقع لُمستخِدميه بإنشاء ملفات شخصية، باإلضافة 

حادي ال العقد األول من القرن  وُيعدالُمستخِدمين اآلخرين.  إلىقوائم االتصاالت، وإرسال الرسائل 

التواصل  مواقعظهور مواقع التواصل االجتماعي حيث شهدت تلك الفترة ظهور معظم ول أ والعشرين

( شهدت بداية القرن Six Degreesفبعد ظهور موقع ) ،الراهن االجتماعي وأكثرها انتشارًا في الوقت
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( الذي منح Friendsterظهور موقع تواصل اجتماعي جديد ) 2003تحديدًا عام  الحادي والعشرين

أيضًا إطالق  2003كما شهد عام ، إمكانية مشاركة المحتوى، والصور، ومقاطع الفيديومستخدميه 

موقع تواصل اجتماعي آخر سيطر على أغلب ُمستخِدمي مواقع التواصل االجتماعي ِطوال الفترة 

( الذي وفهر لُمستخِدميه إمكانية لعب األلعاب Myspace، وهو موقع )2008-2005الُممتدة من 

ة مع المستخدمين اآلخرين، إاّل أّن شعبية هذا الموقع انخفضت بالتزامن مع ظهور موقع اإللكتروني

 .(2019 ،)الدليمي( Facebookفيس بوك )

مصطلح مواقع التواصل االجتماعي على مجموعة من المواقع على شبكة االنترنت  ويطلق

 في بيئة مجتمع افتراضي فرادالتي تتيح التواصل فيما بين األ ،ظهرت مع الجيل الثاني "الويب"

هذا يتم عن طريق خدمات التواصل  لك ،نتماءالشبكات ا أو االهتماميجمعهم حسب مجموعات 

خبارهم ومعلوماتهم أاالطالع على الملفات الشخصية لآلخرين ومعرفة  أورسال الرسائل إ نم ،المباشرة

 (. 2014 ،التي يتبعونها للعرض )جزار

بما يسمح للمجموعات األصغر من الناس بإمكانية  العالم الرقميوتتعدد أشكال التواصل في 

االلتقاء والتجمع على اإلنترنت وتبادل المنافع والمعلومات، والبيئة الرقمية تسمح لألفراد والمجموعات 

التقنيات ما تزال تتطور يومًا  أوالعالم أجمع. وهذه األشكال  إلىبإسماع صوتهم وصوت مجتمعاتهم 

 أوأكثر كلوح  أوالتي يستخدمها شخص وجد منها عديد من األشكال، مثل المدونات بعد يوم، وي

كصحيفة على اإلنترنت يسجل فيها ما يرغب من اهتمامات وذكريات ومواقف وآراء وصور  أوكدفتر 

بالمنتديات االجتماعية التي تجمع عددًا من األشخاص ورسومات وفيديوهات، ويوجد كذلك ما يعرف 

ذلك من  روغي ،األدباءمنتدى  أووي االهتمامات المشتركة، مثل منتدى الرياضيين والجماعات ذ

االهتمامات التي تتوزع بين السياسة واالجتماع واألدب والعلوم والرياضة والفنون والترفيه وغيرها 

 (.2010علي،) الكثير
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بيئة اجتمعت فيها مجموعة من  مواقع التواصل االجتماعي بأنها (Aksoy, 2018)وعرف 

حيث تظهر  اإلنترنتاألشخاص لمشاركة البيانات والعالقات والمحتوى باستخدام قنوات االتصال عبر 

 .تطبيقات الوسائط االجتماعية كمنتديات ومدونات صغيرة وشبكات اجتماعية

االنترنت والتي ( مواقع التواصل االجتماعي بأنها المواقع الموجودة على 2016 ،وعرف )حسين

( مما يزيد فيديوو صورة،  صوت،تسمح لمرتاديها التواصل مع اآلخرين باختالف الوسائط المتعددة )

 من ترسيخ العالقات االجتماعية فيما بينهم.

بتقديم لمحة  لألفرادتسمح  ،نها مواقع تتشكل من خالل االنترنتأ( ب2016)خليفة كما عرفها 

وجهة نظر مستخدميها  والتعبير عن ،واتاحة الفرصة لالتصال بقائمة المسجلين ،عن حياتهم العامة

  من خالل عملية االتصال.

 للدخولشبكة االنترنت  إلىكما عرفت الباحثة مواقع التواصل االجتماعي بأنها مواقع تحتاج 

اليها واستخدامها مما تساعد على التواصل المجاني بين مستخدميها وارسال الوسائط المتعددة المختلفة 

 فيما بينهم.سهل نشر االخبار يمما 

 همية مواقع التواصل االجتماعيأ

 أواالجتماعية  أوفي حياتنا، سواء كانت العملية هامًا مواقع التواصل االجتماعي دوًرا  تؤدي

لتعقب األحداث الجارية  أواألهل و األصدقاء حتى التعليمية، فعادة ما يتم استخدامها للتواصل مع 

على كل المستويات، وربما األهم من ذلك، للترفيه عن أنفسنا، ولعل كل هذا وذاك هو السبب في أن 

 إلىتهدف  إنهاقول لذا ُيمكننا ال يستخدمون مواقع التواصل في جميع أنحاء العالم، فراداأل ماليين من

 .(2010علي، ) وُيسرتحقيق الرفاهية للبشرية وجعل الحياة أكثر سهولة 
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التواُصل االجتماعي الُمختلفة في تطوير عملية التعليم والتعُلم، وذلك مواقع ُيمكن االستفادة من و 

 مواقعمن خالل عدد من األمور، منها: االستفادة من البرامج التعليمية التي يتم ُمشاركتها عبر 

التواصل مع األشخاص الُمتخصصين بموضوعات ُمعينة وُمتابعتهم عبر وسائل  ،االجتماعيالتواصل 

القدرة  لطلبةاوإكساب  البحث عن موضوع ُمعين ضمن هذه المواقعكما ويمكن  ،اعيالتواصل االجتم

 (.2019 ،العور)االجتماعية على بناء المصداقية 

، شيوعا حول العالمالتكنولوجيا وأكثرها  ما توصلت لهمواقع التواصل االجتماعي من أهم  دوتع

في القطاعات ا مهمة جدً في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، فقد باتت  كبيرة بأهميةوقد حظيت 

، حيث يتم من خاللها تداول ون والمعلم الطلبةوتوسع آفاق  لخدمة العملية التعليمية التعليمية والتربوية

تناسب ، كما أنها أصبحت شكل مستمريتم تحديثه ب هائلالمعلومات، فهي بمثابة مستودع رقمي 

 .(2016 ،معبد المنع)التربوية األعمار واالهتمامات والمؤسسات  جميع

 والمعرفة، السلوك تأثير في صبحت شائعة وذاتأالتواصل االجتماعي قد  مواقعبأن  القولويمكن 

، فهي وسيلة تمتاز بالتفاعلية المستخدمتفارق  وتبني المواقف من مواقع التواصل االجتماعي التي ال

 التواصل االجتماعي: مواقعومن أبرز  ،مختلفة ومسائل موضوعات مستمر، وتتناول بشكل والتحديث

 ( Facebook)فيس بوك 

نه يساعد أذ إمن مظاهر العولمة  عدمن أهم مواقع التواصل االجتماعي في هذا الوقت فهو يُ ُيعد 

كفكرة بسيطة لطالب ا عن حاجز المكان والزمان، وكانت بداياته بداء رأيهم بعيدً إفي تواصل الناس و 

( وكان الهدف منه تعزيز التواصل بين الطلبة وإبقاء التواصل Mark Zuckerbergجامعي يدعى )

 (.2012 ،وبعدها أصبح استخدامه عالميا )نومارمن جامعة هارفرد فيما بينهم حتى بعد التخرج 
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 (WhatsAppواتس اب )

عد ويُ  ،النقال على الهاتف تحميلهيتم حيث  ،2009أنشئت عام  من المواقع المجانية التي ُيعد

من خالل  يساعد المستخدمين من التواصل فيما بينهمإذ  ،اسرع انتشارً ألكثر شهرة واألالتطبيقات ا من

 (.2019 ،تبادل الوسائط المتعددة على اختالف أنواعها )صوت، صورة، فيديو ونصوص( )أبو زيد

 (Twitterتويتر )

 ،العصفورة ورمزه تغريدةاسمه من كلمة وجاء  ،( كمشروع بحث2006)ظهر موقع تويتر عام 

( 140)يساعد هذا الموقع التواصل بين الناس عن طريق ارسال النصوص التي ال تتجاوز عن و 

من خالل انتشار األخبار السريع وسهولة استخدامه وكان له أدوار سياسية كبيرة في المجتمع  ،حرف

(Bellin, 2012). 

 (Instagram) االنستغرام

ضافة إيتيح هذا الموقع للمستخدمين التقاط الصور و  ،2010عام  اهشبكة اجتماعية تم اطالق

 (.2018 ،باعبد هللا)ليها وتحميلها على الموقع ليتم مشاهدتها من قبل المستخدمين له إبعض الفالتر 

 (Snapchatسناب شات )

يقوم هذا الموقع على و  ،2011الذي أصدر عام  المجانية مواقع التواصل االجتماعي من دُيع

 ،ازميح)ال مفيما بينهحداث اليومية التواصل بين الناس والدردشة القائمة على مشاركة اللحظات واأل

2021 .) 

 (YouTube)يوتيوب 

التواصل االجتماعي المتخصصة في عرض ومشاهدة وتحميل ومشاركة الفيديوهات  مواقعأحد 

 . (Coates, 2020)كما وُيعد ثاني أكبر موقع بحث في العالم  ،على االنترنت
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 (LinkedInن )إلينكد 

وهو  ،2002س في عام عمال والمهنيين، تأسّ جتماعي الموجه نحو األاالتواصل ال مواقعحد أ

معروف  " نإ لينكد "و ،أرباب العمل معالتواصل و يبحثون عن عمل فراد الذين من األشبكة عبارة عن 

جابة يتفاعلون مع المهتمين بخدماتهم عن طريق اإل رباب العملأألن وظيفة  أوكوسيلة تسوق لعمل 

عالن عن وظيفة ما من عمال اإلصحاب األأبإمكان و  ،سئلتهم والمشاركة في نقاشاتهم وغيرهاأعن 

 (.2019 )الدليمي، كبر عدد من الباحثينأ إلىوالوصول "  نإ ينكدلال "خالل 

 (Skype)سكايب 

هاتفيًا بشكل مجاني من خالل االنترنت  على االتصاليساعد مستخدميه  هو برنامج تجاري 

  (.2014 ،)شقرة

 (  (Viberفايبر

ليعمل على  تطبيقفي البداية تم إطالق ال ،المنصات ةتطبيق يعمل على الهواتف الذكية متعدد

 وهو من تطوير شركة فايبر ميديا ،جهزةوفيما بعد عمل على جميع األ ،2010جهاز آيفون في 

مجاني  بشكل   والفيديو ،والصور ،النصيةرسائل الوإرسال  تاالتصاال إجراء يتيح للمستخدمينحيث 

 (فاي واي)الالسلكية  الخلوية والشبكاتيعمل على الشبكات و هذا البرنامج،  شرط استخدام الشخص

 .(2016 ،نصار)من بينها اللغة العربية من اللغات العديد  تطبيقال ويوفر ،على حد سواء

 ((Outlookاوتلوك 

من مجموعة  جزءالشخصية من مايكروسوفت، وهو  البيانات أومعلومات ال تطبيق إلدارةنظام 

وظائف مثل إدارة المهام عدة يتضمن أيًضا ه بريد إلكتروني، إال أن نهأ بالرغم، مايكروسوفت أوفيس

نترنت اال وتسجيل دفتر اليومية وتدوين المالحظات وتصفحالتقويم وإدارة جهات االتصال و 

(Bellin,2012). 
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 أهم خصائص مواقع التواصل االجتماعي تتمثل في النقاط اآلتية: أن (2015)مي تيوأشار ه

التلقائية: يمكن من خالل مواقع التواصل االجتماعي التواصل مع اآلخرين دون مواعيد مسبقة  •

 قواعد لتنظيم التواصل. أوتخطيط  أو

دفع مبالغ مالية الستخدامه  إلىقلة التكلفة: التواصل من خالل االنترنت يكون مجاني وال يحتاج  •

 كبر من خالله.أمما يساعد على التواصل بشكل 

ذابة الفواصل الطبقية: توفر مواقع التواصل االجتماعي الفرصة للتواصل مع العلماء وطلبة إ •

 ى زيادة فرص التعلم والتواصل االجتماعي فيما بينهم.مما يساعد علالعلم 

لمواقع التواصل ( خصائص أخرى 2019(، )الدليمي، 2014ن، اويضيف كاًل من )الزاز 

 االجتماعي تمثلت فيما يأتي:

 الذي يريده المستخدمالمحتوى  رفع يتم على المستخدم حيث مواقع التواصل االجتماعي تعتمد •

 .لهذه المواقع

من هم ُتوفر تفاعاًل كبيرًا بينبحيث  مستخدميهاُتحّقق مواقع التواصل االجتماعي التفاعل بين  •

 من طرق التفاعل اإللكترونية. الدردشة وغيرها وغرفُممارسة األلعاب، عدة طرق مثل خالل 

حيث تحتوي على عديد من المجموعات بُتعزز مواقع التواصل االجتماعي القواسم الُمشتركة  •

 االفتراضية التي تجمع أفرادها قواسم واهتمامات ُمشتركة.

حيث يزداد نجاح ها ركز مواقع التواصل االجتماعي على تطوير العالقات بين مستخدميتُ  •

 . فيما بينهم تتمالعالقات التي عدد مستخدميها و االجتماعية كلما زاد  المواقع

ت العالم من خالل التواصل مع تساعد مواقع التواصل االجتماعي على تعلم لغات وثقافا •

 .شخاص في مختلف الدولأ
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 ( أنها تمثلت في النقاط اآلتية: 2019أما عن ميزات مواقع التواصل االجتماعي يرى )إسماعيل، 

التواصل االجتماعي  مواقعي يتم النشر على أالتكامل من مشاركة المصادر والموارد العلمية:  •

 خرين.ومشاركتها مع اآل

ي يبقى الجميع على دراية بكل ما يفعله أالتواصل المستمر بين المجموعات المختلفة:  •

 صدقاء من خالل االلتحام االلكتروني بين المشاركين.األ

مثل االختالفات القيود المفروضة التخلص من ي أزالة القيود المفروضة في العالم الحقيقي: إ •

 وقيود المكان والزمان. ،والثقافة ،واللغة ،الجغرافي والموقع ،ةاالجتماعي

شكال المعرفة أتوفير مخزون معرفي للمجتمع من خالل تخزين المعارف والمعلومات حول  •

 المختلفة.

 والوقت في جمع المعلومات. ،ي اقتصاد في المال، الجهدأالتوفير واالقتصاد:  •

 خرين.فراد من اكتشاف اهتماماتهم والبحث عن حلول للمشكالت مع اآلتمكن األ •

 لغاء الحدود الدولية. إمية حيث تلغي الحواجز المكانية والجغرافية و الالع •

في  (2016السرحان وآخرون، ) كما أن لمواقع التواصل االجتماعي العديد من اإليجابيات لخصها

 النقاط التالية:

 .فتح المجال للتعبير عن اآلراء الشخصية •

 التحفيز على التفكير اإلبداعي. •

 التواصل مع العلماء والمثقفين وفتح باب الحوار بينهم.سهولة  •

  المشاركة والدعم من اآلخرين. تزيد من مفهوم •

 سهولة الوصول للمعلومة والتعلم. •
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( تعلم لغات أجنبية 2014 ،أيضا برأي )الزازان إيجابيات مواقع التواصل االجتماعيومن أهم 

مما يزيد من الحصول على  ،بمختلف بقاع العالمجديدة وذلك من خالل التواصل والمحادثة مع أفراد 

 فرص عمل أفضل. 

 (2015 ،يميتهلخصها )ورغم كل ذلك إال أن لمواقع التواصل االجتماعي بعض السلبيات 

 في النقاط اآلتية: (Collin, 2011و)

البعض لدى حتى يصل  فوق الحد الطبيعيالتواصل االجتماعي  مواقعاستخدام  ووه: اإلدمان •

ويؤثر ادمان مواقع التواصل  ،هذه المواقعساعة كاملة بدون تصفح عدم استطاعته التوقف لمدة 

 .شتت التفكيروتعام التركيز بشكل  االجتماعي على

التواصل مع العالم االجتماعي أكثر من  ووه العزلة االجتماعية ووهم التواصل االفتراضي: •

 التواصل الفعلي مع العالم المحيط.

اإلحباط واليأس لدى بعض  في التسببمظاهر الترف:  إلىمراقبة أحوال اآلخرين والنظر  •

وذلك بسبب اظهار الجانب  ،خبارهمأمرتادي مواقع التواصل االجتماعي ومتتبعي المشاهير و 

 السلبيات فيها. إلىاإليجابي فقط من حياتهم دون التطرق 

 االجتماعي فقدان اإلحساس بالوقت وضياعه.إضاعة الوقت: يمكن لمرتادي مواقع التواصل  •

عرض المواقع اإلباحية: من أهم سلبيات مواقع التواصل االجتماعي عرض مواقع ومحتويات  •

 باحية.إ

 المواطنة الرقمية 

العمل على إيجاد الطرق واألساليب  إلىعد المواطنة الرقمية من المفاهيم الحديثة، التي تهدف تُ 

والبرامج واألنظمة المثلى من أجل توجيه الحماية لجميع مستخدمي التكنولوجيا، وفي تحديد األمور 
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الصحيحة والخاطئة في ضوء التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، والدور الذي تلعبه في حماية أفراد 

خلق روح المواطنة الرقمية وتنميتها لخدمتهم  إلىؤدي المجتمع فيما يطلعون عليه على اإلنترنت، مما ي

وحمايتهم، وفي استخدام التكنولوجيا بصورة أمثل وخاصة مواقع التواصل االجتماعي لخدمة وحماية 

 .(2017 ،)طوالبة خطيرة أوالمجتمع من اإلساءة وتصفح مواقع غير معروفة 

أصبحت التقنية من إذ المواطنة الرقمية ضرورة نتيجة لتزايد مستخدمي التقنية، وأصبحت 

كافة حياة رقمية. وبسبب هذا التحول الرقمي في ميادين الحياة  إلىاألولويات كما تحولت حياتنا 

المهاجرين الرقميين في ظل انتشار  مالحاجة لتعزيز المواطنة الرقمية سواء كانت للمواطنين أازدادت 

سلوكيات غير مالئمة كالجرائم اإللكترونية بمختلف أنواعها مثل: انتشار المواقع اإلباحية، جرائم 

انتحال الشخصية،  ،السب والشتم ويشملالتهديد والتحرش واالبتزاز اإللكتروني، والتشهير اإللكتروني 

للقاصرين لبيانات، التطرف واإلرهاب، االستغالل الجنسي االحتيال المالي، اختراق المواقع وسرقة ا

 .(2021، طياعبدالع)

االنتماء للمجتمع في العالم االفتراضي بكل ما  :بأنها المواطنة الرقمية (2016 ،وعرف )الكفافي

فراد في المجتمع والمشاركة الفاعلة يتضمنه من حقوق وواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق األ

 فيه. 

مجموعة من األفعال األخالقية والمسؤولة التي تساعد على  بأنها (Gazi, 2016) ها غازي وعرف

 األفراد والقيم في العالم االفتراضي. وحماية الفردية،تسهيل التنمية 

التي نحتاجها في  ياتة من المهارات والسلوكلسلس بأنها( Sussan, 2016سوزان ) عرفهاتو 

 ،وتنطوي على معايير السلوك المسؤول فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا ،البيئات الرقمية المتعددة

 مية الرقمية في العصر الرقمي.شامل يستهدف محو األ إطاروهي 
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 ،ومبادئ وقائية ،خالقيةأوقواعد  ،ةضوابط قانوني: ( بأنها2017 ،كما يعرفها )المصري وشعت

حماية الطلبة من مخاطر التكنولوجيا الرقمية ومساعدتهم على االستفادة  إلىتهدف  ،ومعايير سلوكية

 .القصوى من ميزاتها

للمواطنة الرقمية أهمية في حياة الفرد  نأ ( على2016 ،)الحصري و (Eugene, 2007)واتفق 

بناء بيئة الكترونية  إلىنها تدعو أكما  ،مستخدمي االنترنتنظام حماية لجميع  ُتعدها أنتتمثل في 

عام لتوعية المواطنين باالستخدام  إطارهم أهدافها وضع أ من  نأو  ،ا وسالمةمانً أ وأكثرمثالية 

األخالقي والمسؤول للتكنولوجيا والتحليل بالسلوكيات اإليجابية للتكنولوجيا مثل التعاون وفهم أهم 

 القضايا االجتماعية والثقافية في المجتمعات.

 بأنها: (2021 ،العاطيعبد )خصائص ذكرها ة الرقميوللمواطنة 

وتسير وفق خطوات  عملية منظمة مخططة: للسعي وراء منافع ومكتسبات في البيئات الرقمية •

 علمية مدروسة وخطط واضحة.

: تشمل مبادرات تستهدف قطاعات مختلفة من الناس لتنميتهم ويقوم عليها إنسانيةعملية  •

 من المجتمع. أفرادويوجهها 

يئة قيمي تحكم عمل المستخدم في الب إطارتكوين  إلىمة: تهدف في مضمونها عملية قيّ  •

 الرقمية.

 نها وليدة العصر الحديث وهي من توابع التطور في التكنولوجيا.أي أعملية حديثة:  •

عملية اجتماعية: تستهدف المحافظة على هوية المجتمع وثقافته وبذلك تمكن المجتمع من  •

 .التطور والتحديث

 مواطن رقمي واعي. إلىهداف استراتيجية واضحة تتطلع للوصول أ عملية هادفة: ذات  •
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على التعايش والتفاعل في عالم اليوم بكل ما يشكل  األفرادزيادة قدرة  إلىعملية تنموية: تهدف  •

 من تحديات خاصة في البيئات الرقمية.

المجتمعية والمعايير  واألعرافالقانونية  واألطر: تحقق التكامل بين القيم الدينية ةعملية تكاملي •

 .اإلنترنتالمتعارف عليها عالميا الستخدام 

 :خصائص المواطنة الرقميةم أهن من أب( 2020)الرحمن عبد  تكما ذكر 

 .ومكوناته الوعي بالعالم الرقمي •

 .جادة مهارات التعامل والتفاعل مع آليات العالم الرقميإ •

 .ااجتماعيً  التي تجعل السلوك التقني مقبواًل لقواعد األخالقية باتزام لاال •

 محاور المواطنة الرقمية

مع تزايد انتشار التكنولوجيا، ودخولها في جميع المجاالت الحياتية، ونتيجة لظهور جائحة 

ما للدراسة إ المجتمع المختلفة لألجهزة االلكترونية ضرورة ُملحة وذلكفئات كورونا، أصبحت حاجة 

 أصبحت الحاجة لوجود قوانين تساعد على تنظيم التعامل الرقمي بين الناس إذ ،التسلية أوالعمل  أو

 لمواطنة الرقمية وهي:( محاور مهمة ل9)بتحديد  Ribble, 2012)) ربل لذا قام ،ضرورية

حقية بالحصول على ن جميع عناصر المجتمع لهم األأ: (Digital Access) الرقميالوصول  •

 نه يجب توفير بنية تحتية مناسبة.أالمكان كما و  االنترنت على اختالف

غرس االستخدامات والتصرفات الرقمية: اللباقة  أو  (Digital Etiquette)السلوك الرقمي •

 .الالئقة

ومعاقبة  الرقمية خالقياتاألالقوانين واألنظمة المتعلقة ب :(Digital Law)القانون الرقمي  •

 األشخاص عند استخدامها بالطريقة الخاطئة.
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التبادل االلكتروني للمعلومات وقدرة  (Digital Communication): الرقميةاالتصاالت  •

 .بغض النظر عن المكان والزمان فيما بينهمفراد على التواصل األ

 .بالتكنولوجياتص خفراد كل شيء يتعلم وتعليم األ: (Digital Literacy)الثقافة الرقمية  •

ا وبصورة قانونية بيع وشراء البضائع الكترونيً   (Digital Commerce):التجارة الرقمية •

 .ومشروعة

مجموعة الحقوق : (Digital Responsibilities & Rights)الحقوق والمسؤوليات الرقمية  •

بالتعبير والخصوصية ثناء التعامل مع العالم الرقمي االفتراضي مثل الحق أالتي يتمتع بها الفرد 

 وعليه مسؤوليات مثل االحترام بالتعامل مع الغير.

وتثقيفهم حول  فرادتوعية األ: (Digital Health and Wellness)الصحة والسالمة الرقمية  •

 .االستخدام الصحي والسليم للتكنولوجيا

الحماية مثل برامج الحماية  رات التي توفجراءالقيام باإل: (Digital Security)من الرقمي األ •

 .للرجوع لها عند الحاجة ومنع ضياعهاللبيانات  يةمن الفايروسات واالحتفاظ بنسخة احتياط

 ثالث إلى( بتصنيف المحاور التسعة 2020و)عبد الرحمن، ( 2018 ،كما قامت )العموشو

 هي: قيم رئيسة

)المشاركة  الرقميمحاور فرعية هي: الوصول  (3)قيمة احترام النفس واآلخرين والذي يتضمن  •

 ، والقانون الرقمي)المعايير الرقمية للسلوك والتدابير( والسلوك الرقمي ،الكاملة في المجتمع(

 .)المسؤولية االلكترونية عن الوظيفة واألفعال(

الحقوق والمسؤوليات ( محاور فرعية: 3)قيمة حماية النفس وحماية اآلخرين والذي يتضمن  •

)أي تدابير ضمان الوقاية  ، واألمن الرقمي)تتمثل في الحرية التي يتمتع بها المجتمع( لرقميةا
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)أي الصحة الجسدية والنفسية في عالم  ، والصحة والسالمة الرقميةوالحماية االلكترونية(

 .التكنولوجيا الرقمية(

االتصال  هي:( محاور فرعية 3) قيمة تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين والذي يتضمن •

 ما يسمى بالثقافة الرقمية أو، محو األمية الرقمية )التبادل االلكتروني للمعلومات( الرقمي

)شراء وبيع السلع االلكترونية  ، والتجارة الرقمية)عملية تدريس تكنولوجيا التعليم واستخدام أدواته(

 .والمنتجات(

أداة الدراسة للكشف عن دور مواقع التواصل ت الباحثة في دراستها هذه القيم في تطوير وقد تبنّ 

 االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة.

 ثانياا: الدراسات السابقة ذات الصلة

لدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة ومتغيراتها حسب التسلسل الزمني من اعرض تم 

 األحدث وعلى النحو اآلتي:  إلىاألقدم 

التواصل  مواقعاستخدام  أثرالتعرف على  إلى( van soon، 2010)هدفت دراسة فان سون 

 مواقعمن مستخدمي  ا( شابً 1600االجتماعي على العالقات االجتماعية، وتكونت العينة من )

في بريطانيا، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وكانت أداة الدراسة هي التواصل االجتماعي 

من نصف األشخاص البالغين الذين يستخدمون مواقع  أكثرن أظهرت نتائج الدراسة أو  االستبانة،

من الوقت  أكثرالتواصل االجتماعي  مواقعالتواصل االجتماعي قد اعترفوا بقضاء وقت أطول على 

 .صدقائهمأسرهم و أاد فر أالذي يقضونه مع 

التعرف على  إلى (Anastasiades & Vitalaki,2011) هدفت دراسة اناستسايد وفيتالكي و 

في  االبتدائيةدور المعلمين في تعزيز المواطنة الرقمية والسالمة على االنترنت لطالبهم بالمدرسة 
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 الوصفي،واستخدمت الدراسة المنهج  اليونانية،من المدارس  اً ( معلم179)من وتكونت العينة  اليونان،

ن المعلمين الذين يميلون لدمج التكنولوجيا نتائج الدراسة أوأظهرت  االستبانة،وكانت أداة الدراسة هي 

 في روتينهم اليومي كانوا أكثر فاعلية في تعزيز المواطنة الرقمية والسالمة الرقمية داخل الصف.

التعرف على استخدام طلبة  إلىهدفت  بدراسة، (Cheung et, 2011)ن تشونغ وآخرو وقام 

 ،طالباً  (182)وتكونت العينة من  الوصفي،، واستخدمت الدراسة المنهج الجامعات لموقع فيسبوك

تفضيل الطلبة باستخدام موقع فيسبوك كأداة للدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة  االستبانةواستخدمت 

 . التدوين وبناء محتوى كبير علىأنه يساعد مستخدميه  اكم ،للتعليم لسهولة التواصل

التواصل  مواقعالتعرف على استخدامات  إلى، (Lordache, 2013) لورداخ وهدفت دراسة

( 452وتكونت العينة من ) ،االجتماعي ودورها في تشكيل المفاهيم السياسية والرأي العام لدى الشباب

وكانت أداة الدراسة المستخدمة  ،الدراسة المنهج الوصفي  تواستخدم ،رومانيافي من شباب الجامعات 

التواصل االجتماعي التي يحرص طلبة الجامعات  مواقعن أكثر أوأظهرت نتائج الدراسة  ،هي االستبانة

ووجود عالقة موجبة بين  كما أظهرت النتائج ،استخدامها هي الفيس بوك ومن بعدها اليوتيوبعلى 

شاركة السياسية وتوجيه الرأي العام الطالبي نحو القضايا العامة والسياسية استخدام هذه المواقع والم

 في رومانيا.

 ،تقديم رؤية مقترحة لتفعيل المواطنة الرقمية في التعليم إلى( 2014وهدفت دراسة المسلماني )

 ،من محافظة الدقهلية في مصر ةمن الصفوف الثانوية الثالث اً ( طالب300وتكونت عينة الدراسة من )

نتائج وتوصلت  ،االستبانة كأداة للدراسة واستخدمت ،يالدراسة المنهج الوصفي التحليل تواستخدم

الذين يستخدمون التكنولوجيا في أماكن أخرى غير المنزل ومعظم  بةارتفاع نسبة الطل إلىالدراسة 

 .بغرض التسليةكان لها  بةاستخدام الطل
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إلى استطالع آراء معلمي المدارس المتوسطة   (Berardi,2015)كما وهدفت دراسة بيراردي 

( معلمًا في فنزويال، واستخدمت 64نحو المواطنة الرقمية، وتم تطبيق استبانة على عينة مكونة من )

رقمية الدراسة المنهج الوصفي، وأظهرت النتائج أن مستوى تصور المعلمين لكفايتهم نحو المواطنة ال

 جاء بمستوى مرتفع.

( معرفة درجة إسهام بعض مواقع التواصل االجتماعي في تعزيز 2016هدفت دراسة الحربي )

المواطنة الرقمية من وجهة نظر طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض، وتكونت 

ية بالرياض، واستخدمت ( طالبة من طالبات جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم100العينة من )

أن موقعي سناب  إلىالدراسة المنهج الوصفي المسحي، وكانت االستبانة أداة الدراسة، أشارت النتائج 

شات وتويتر يفقدان ميزة األمان الرقمي كما أن موقع سناب شات وتويتر يسهمان بتعزيز مفهوم 

 الرقمية.المواطنة 

في دعم  االجتماعيةالكشف عن دور وسائل االعالم  إلى دراسة هدفت (2016السيد ) وأجرى 

عينة  ت، وتكونواستقراء طبيعة مفهوم المواطنة الرقمية لديهم جامعة بنها طلبةالمواطنة الرقمية لدى 

الوصفي التحليلي،  من جامعة بنها، واستخدمت الدراسة المنهج ة( طالًبا وطالب151الدراسة من )

كثر أالكليات العملية طلبة ن أستبانة، وأظهرت نتائج الدراسة الا هيالمستخدمة وكانت أداة الدراسة 

من الكليات  طلبةونسبة ال( %64.5) استخداما لمواقع التواصل االجتماعي حيث بلغت نسبتهم

%( 91.4وأجمع ) .وكان الفيسبوك في مقدمة الوسائل االجتماعية استخداماً  ،(%35.5)النظرية 

 يعرفون معنى المواطنة الرقمية.نهم ال أعلى  لبةمن الط

التواصل االجتماعي  مواقعواقع استخدام  إلىالتعرف  إلىفقد هدفت  (2016)نصار  دراسةأما 

دورها في تعزيز الهوية الثقافية، واستخدمت  إلىلدى طلبة كليات التربية بجامعات غزة والتعرف 
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وطالبة من  ( طالباً 573من ) مكونةالدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم تطبيق استبانة على عينة 

النتائج أن طلبة كليات التربية بالجامعات الفلسطينية  ظهرتأو جامعتي األقصى واألزهر بغزة، 

لتواصل ا مواقعكما وكانت درجة تقديرهم لدور ئم، التواصل االجتماعي بشكل دا مواقعيستخدمون 

 ا.االجتماعي في تعزيز الهوية الثقافية متوسطً 

مستوى وعي معلمي االجتماعيات للمرحلة  إلىبدراسة تهدف للتعرف ( 2018)الرشيدي وقام 

جتماعيات الامعلمًا من معلمي ( 213حيث تكونت الدراسة من ) الرقمية،الثانوية لمفهوم المواطنة 

 الوصفي،عتمدت الدراسة على المنهج وا  الدراسة،وتم استخدام االستبانة كأداة  الكويت،في العاصمة 

ن مستوى وعي معلمي االجتماعيات للمرحلة الثانوية في الكويت لمفهوم أوقد أظهرت نتائج الدراسة 

 .المواطنة الرقمية جاء بدرجة مرتفعة

التعرف على مستوى الوعي التكنولوجي لمعلمي  إلى( بدراسة هدفت 2018) الشويليوقام 

حيث تكونت الدراسة  ،الدراسات االجتماعية في مديرية تربية إربد األولى وعالقته بالمواطنة الرقمية

 تواعتمد ،استخدام االستبانة كأداة الدراسة موت ،( معلمًا من معلمي المدارس الحكومية142من )

نتائج الدراسة أن مستوى الوعي التكنولوجي لديهم مرتفع  وأظهرت ،الدراسة على المنهج الوصفي

 ويوجد عالقة ارتباطية إيجابية بين مستوى الوعي التكنولوجي ومفاهيم المواطنة الرقمية.

الكشف عن واقع استخدام مواقع التواصل  إلى( 2018هدفت دراسة أبو المجد واليوسف )

( طالًبا وطالبة 356االجتماعي لدى طلبة كلية التربية بجامعة الملك فيصل، وتكونت العينة من )

من طلبة كلية التربية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وكانت االستبانة أداة الدراسة، وأظهرت 

افق على أن مواقع التواصل االجتماعي لها دور في تعزيز الدراسة أن نسبة عالية من أفراد العينة تو 

أبعاد المواطنة الرقمية وهنالك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تعزى لمتغير 
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 النوع وذلك لصالح الذكور.

بيان أثر استخدام مواقع التواصل االجتماعي  إلى( دراسة هدفت 1820)وحموه الصبحي  ى جر أو 

( 120)عينة الدراسة من  وتكونت السعودية،الثانوية في طلبة المستوى التعليمي والتحصيل لعلى 

وكانت أداة  الميداني،المسحي واستخدمت الدراسة المنهج  السعودية،ثانوية في ال ًا في المرحلةطالب

الكبير على ن لمواقع التواصل االجتماعي التأثير أ إلىوتوصلت الدراسة  االستبانة،هي الدراسة 

 مستوى تحصيل الطلبة العلمي.

التعرف على العالقة بين تفاعل الشباب  إلى بدراسة هدفت (2018) حسين وعليكل من  وقام

منهج ال الدراسة الجامعي على مواقع التواصل االجتماعي ومحاور المواطنة الرقمية، واستخدمت

واستخدمت االستبانة  ،المنيا والقاهرة ( طالبًا من جامعي400العينة من ) تكونت، و الوصفي المسحي

 التواصل االجتماعي بنسبة مواقع" قائمة  الفيس بوك تصدر "أظهرت نتائج الدراسة و  ،للدراسةكأداة 

يستخدمون  الطلبةن أكثر من نصف أو  %(.79.4) متابعة "يوتيوب" بنسبة ويليه%(، 92.2) متابعة

 %(. 58مواقع التواصل االجتماعي "يوميا" بنسبة )

الكشف عن دور مواقع التواصل االجتماعي على تعزيز  إلى( 2019وهدفت دراسة السعيدي )

 ،( شاًبا وشابة188وتم تطبيق االستبانة على ) ،أبعاد المواطنة الرقمية لدى الشباب بسلطنة ُعمان

وأظهرت نتائج الدراسة أن دور مواقع التواصل االجتماعي على  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي،

 تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية جاءت بمستوى كبير.

بناء تصور لتعزيز قيم المواطنة الرقمية  إلى( دراسة هدفت 2020وأجرى عبد ربه وآخرون )

وكانت االستبانة هي  الروضة،بعاد ألطفال والهوية الوطنية من خالل استخدام تكنولوجيا ثالثية األ

واستخدمت  ( معلمة روضة في مدينة الطائف،200وتم تطبيقها على عينة تكونت من ) ،أداة الدراسة
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بعاد المواطنة الرقمية من خالل تدريب أضرورة تعزيز وأظهرت النتائج  الوصفي،المنهج الدراسة 

 .ثالثية االبعاد بالشكل المناسب تكنولوجيااألطفال على استخدام 

زها لدى تحديد قيم المواطنة الرقمية المراد تعزي إلى( دراسة هدفت 2020جرت عبد الرحمن )أو 

الكشف عن أدوار تطبيقات الهاتف المحمول في تعزيز قيم المواطنة الرقمية طلبة الجامعات المصرية و 

امعات الج وطالبة من ( طالباً 720)تكونت عينة الدراسة من و بعض الجامعات المصرية ، طلبة لدى 

أداة الدراسة ، وتوصلت االستبانة هي المصرية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وكانت 

الجامعات المصرية على الدور التي تؤديه تطبيقات  طلبةمجموعة من النتائج أهمها اتفاق  إلىالدراسة 

 .الهاتف المحمول في تعزيز قيم المواطنة الرقمية بجميع المحاور

( دراسة هدفت الكشف عن مواقع التواصل االجتماعي في نشر الوعي 2020مزيو )وأجرت 

الثقافي لدى بعض الشباب السعودي ومدى تأثير المنطقة التعليمية بذلك، وكانت االستبانة أداة الدراسة 

الوصفي، المنهج الدراسة واستخدمت  ( من شباب السعودية،426وتم تطبيقها على عينة تكونت من )

%( في نشر الوعي الثقافي المرتبط 36.66) بلغ دور مواقع التواصل االجتماعيأن النتائج  وأظهرت

 %(. 69.8دور مواقع التواصل االجتماعي في الوعي الثقافي المرتبط بالسلوك ) وبلغبالمفاهيم، 

( العالقة بين استخدام طالب الثانوية العامة لمواقع التواصل 2021) وآخرون  هدفت دراسة خليل

( ذكور واناث من طلبة 219االجتماعي وعالقته بتنمية محاور المواطنة الرقمية، وتكونت العينة من )

الثانوية العامة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وكانت االستبانة أداة الدراسة، أظهرت الدراسة 

عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام الطالب لمواقع التواصل االجتماعي وعالقتها  عدم وجود

 بتنمية المواطنة الرقمية.

الكشف عن دور معلمي الدراسات االجتماعية لطلبة  إلىدراسة هدفت  (2021الرشيدي )وأجرى 
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وتم تطبيقها على  ،الدراسةأداة هي وكانت االستبانة  الرقمية،المرحلة الثانوية في تعزيز قيم المواطنة 

الوصفي التحليلي، المنهج الدراسة واستخدمت  ( من طلبة الثانوية في الكويت،291عينة تكونت من )

 وأظهرت النتائج أن لمعلمي الدراسات االجتماعية دور متوسط في تعزيز قيم المواطنة الرقمية.

 التعقيب على الدراسات السابقةثالثاا: 

 من حيث الهدف

الكشف عن أدوار تطبيقات و من حيث الهدف ( 2020عبد الرحمن )مع  الّدراسة هذهتشابهت 

( 2016)السيد ودراسة  ،الجامعاتبعض طلبة الهاتف المحمول في تعزيز قيم المواطنة الرقمية لدى 

الكشف عن دور مواقع التواصل االجتماعي في دعم المواطنة الرقمية لدى طلبة  إلىوالتي هدفت 

التعرف على أثر استخدام  إلىالتي هدفت  (Vansoon, 2010). واختلفت مع دراسة الجامعات

 (Anastasiades & Vitalaki, 2011) ةودراس التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية، مواقع

تعرف على دور المعلمين في تعزيز المواطنة الرقمية والسالمة على االنترنت ال إلى والتي هدفت

التعرف على  إلىهدفت  التي (Cheung, 2011)ودراسة  لطالبهم بالمدرسة االبتدائية في اليونان،

  .استخدام طلبة الجامعات لموقع فيسبوك

 من حيث المنهج

ودراسة  (،2016ودراسة الحربي ) ،(2018الصبحي وحموه ) الدراسة مع دراسة هذهتشابهت 

 (2020(، ودراسة )عبد ربه وآخرون، 2019(، ودراسة السعيدي )2018أبو المجد واليوسف )

 ,Van soon) واختلفت في المنهج المستخدم مع دراسةواستخدمت المنهج الوصفي )المسحي(. 

ودراسة  ،(Cheung, 2011)ة ودراس ،(Anastasiades & Vitalaki, 2011)ودراسة  ،(2010

(Lordache,2013)،  ودراسة(Berardi, 2015)،  ،ودراسة )الشويلي,  (،2018ودراسة )الرشيدي
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الوصفي.  التي استخدمت المنهج( 2021) وآخرون  ودراسة خليل ،(2020(، ودراسة )مزيو، 2018

ودراسة  ،(2016ودراسة )السيد،  (،2014)المسلماني،  واختلفت في المنهج المستخدم مع دراسة

( التي استخدمت المنهج 2021، )الرشيديودراسة (، 2020من، (، ودراسة )عبد الرح2016)نصار، 

 الوصفي التحليلي.

 الدراسة أداةمن حيث 

للدراسة  ة الدراسات السابقة في كونها استخدمت االستبانة كأدا  جميعمع  الدراسةتشابهت هذه 

 .المطلوبةجل الحصول على المعلومات وجمع البيانات أمن 

 من حيث العينة

 ,Lordache)ودراسة ، (Cheung, 2011)الدراسة الحالية من حيث العينة مع دراسة  تشابهت

ودراسة  (،2016ودراسة ا)الحربي، (، 2016، ودراسة )السيد ،(2016ودراسة الحربي ) ،(2013

(، ودراسة 2018علي، حسين و ودراسة )(، 2018ودراسة أبو المجد واليوسف )(، 2016)نصار، 

ودراسة )السعيدي، ،  (Van soon, 2010)واختلفت في العينة مع دراسة (.2020، )عبد الرحمن

  اختلفت مع دراسة ، كماوالتي اعتمدتا على عينة من عامة الشباب (2020دراسة )مزيو، و  (،2019

ودراسة (، 2021)وآخرون ودراسة خليل  (،2018، ودراسة )الصبحي وحموه ،(2014المسلماني، )

 اختلفت مع دراسةكما و ، والتي اعتمدت طلبة المرحلة الثانوية عينة الدراسة، (2021، )الرشيدي

(Berardi, 2015)ودراسة ،(Anastasiades & Vitalaki, 2011)  ، ،ودراسة )الرشيدي

( والتي تم اعتماد عينة الدراسة من 2020(، ودراسة )عبد ربه، 2018(، ودراسة )الشويلي، 2018

 المعلمين. 
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 االستفادة من الدراسات السابقة أوجه

لقياس متغيرات الدراسة،  تناولتهامن خالل تحديد األبعاد التي  الدراسات السابقةتم االستفادة من 

ذلك بناء اإلطار النظري لهذه الدراسة من خالل االستفادة من المفاهيم والتعريفات التي  إلىباإلضافة 

التي تم من  االستبانةتطوير  تم تناولها الباحثون ذات العالقة بمتغيرات الدراسة. عالوًة على ذلك،

 .السابقة والدراساتخاللها جمع البيانات من مجتمع الدراسة باالعتماد على الكتب 

من حيث طبيعة المتغيرات التي تناولتها، حيث  الدراسات السابقةهذه الدراسة عن  زتتميو 

تناولت دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية 

طلبة في من خالل مجتمع الدراسة المتمثل  األردنتميزت هذه الدراسة بتطبيقها في كما الخاصة، 

الجامعات  طلبةالتي تستهدف  -في حدود علم الباحثة – األولى ةالدراس وتعد الجامعات الخاصة

 .األردنفي  مجتمعيوالذين يلعبون دور حيوي في النشاط الالخاصة في األردن 
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 الفصل الثالث
 اتجراءالطريقـة واإل

 الدراسة،هدف  في تحقيقات المتبعة جراءوالطريقة واإل الدراسة وصفاً لمنهج الحاليتناول الفصل 

 باإلضافة، صدقها وثباتهاكما تضمن وصفًا لمجتمع الدراسة وعينتها وأداة الدراسة وطرق التحقق من 

 متغيرات الدراسة والمعالجات اإلحصائية المستخدمة في اإلجابة عن أسئلة الدراسة. إلى

 الدراسةمنهج 

 إذ ُيعد هذا المنهج األكثر مالءمة المسحي،لتحقيق هدف الدراسة تم استخدام المنهج الوصفي 

 رأي الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة في بهدف استطالعلمثل هذا النوع من الدراسات، وذلك 

 رقمية لديهم.محافظة العاصمة عمان عن دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة ال

 مجتمع الدراسة

ن مجتمع الدراسة من جميع طلبة الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة عمان تكوّ 

طالبًا وطالبة، وذلك حسب إحصائيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ( 41958)والبالغ عددهم 

 (.2021/2022للعام الدراسي )

راسة   عينة الد 

 الزيتونة ، جامعةجامعة الشرق األوسط) ( طالًبا وطالبة من طلبة502الّدراسة من )نت عينة تكوّ 

عمان  وجامعةاألردنية، جامعة اإلسراء، جامعة العلوم التطبيقية، جامعة عمان األهلية، جامعة البترا، 

محافظة العاصمة عمان، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة من مجتمع الّدراسة ي فالعربية( 

لتحديد  (Krejcie & Morgan, 1970)جداول كريجسي ومورجان  إلىالكلي، وذلك بعد الرجوع 

 حجم العينة. 
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الدرجة  ،)الجنسوهي:  األساسيةكما تم توزيع أفراد عينة الّدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية 

 ( يوضح ذلك:1، والجدول )(الكلية االجتماعي،على مواقع التواصل  عدد الحسابات ،العلمية

 (1الجدول )
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها

 النسبة المئوية التكرار الفئات متغيرات الدراسة

 الجنس
 %47.0 236 ذكر
 %53.0 266 أنثى

 %100.0 502 المجموع

 العلميةالدرجة 
 %77.5 389 بكالوريوس

 %22.5 113 دراسات عليا 
 %100.0 502 المجموع

عدد الحسابات على مواقع 
 التواصل االجتماعي

 %28.9 145 حساب واحد
 %14.9 75 حسابين  

 %56.2 282 حسابات فأكثر 3 
 %100.0 502 المجموع

 الكلية
 %63.1 317 علمية
 %36.9 185 إنسانية
 %100.0 502 المجموع

%(. ومن حيث الدرجة 53%(، ونسبة اإلناث )47( أن نسبة الذكور بلغت )1ن الجدول )يبيّ 

%(، تالهم طلبة مرحلة دراسات عليا وبنسبة 77.5في مرحلة بكالوريوس ) الطلبةبلغت نسبة  العلمية،

أعلى نسبة للطلبة  عدد الحسابات على مواقع التواصل االجتماعي كانتل%(. أما بالنسبة 22.5)

على حساب واحد الحاصلين  %(، تالها الطلبة56.2حسابات فأكثر وبلغت ) (3) ىالحاصلين عل

 الكلية،%(. ومن حيث 14.9ن على حسابين بنسبة بلغت )ي%(، وأخيًرا الطلبة الحاصل28.9بنسبة )

%(، تالهم الطلبة في الكليات اإلنسانية وبنسبة 63.1نسبة الطلبة في الكليات العلمية ) بلغت

(36.9.)% 
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 أداة الدراسة

كدراسة على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة حول موضوع الدراسة  االطالعبعد 

ير أداة الدراسة (، تم تطو 2020القحطاني )ودراسة (، 2020السيد )ودراسة  (،2020عبد الرحمن )

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى طلبة للكشف عن ( االستبانة)

لية من الجامعات األردنية الخاصة،  نت االستبانة بصورتها األوه  ثالثفقرة موزعة على  (52)وتكوه

مجال دور مواقع التواصل االجتماعي في : كما يأتي المجاالت وجاءت (.(1الملحق )، )تمجاال

دور مواقع التواصل االجتماعي في ( فقرة، ومجال 15) وتضمنتنمية قيمة احترام النفس واآلخرين 

دور مواقع التواصل االجتماعي في ( فقرة، ومجال 19) وتضمنتنمية قيمة حماية النفس واآلخرين 

  ( فقرة.18) وتضمنتنمية قيمة تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين 

أوافق )استخدام مقياس ليكرت الخماسي، إذ حددت خمسة مستويات على النحو اآلتي:  تمه وقد 

درجة ) ال أوافق بشدة، (درجتان) أوافقال  درجات،( 3( درجات، محايد )4( درجات، أوافق )5بشدة )

 .((واحدة

 صدق أداة الدراسة 

 : بطريقتين هماتم التحقق من صدق االستبانة 

: صدق المحتوى   أوالا

 من المحكمين( 10تم عرضها بصورتها األولية على ) لالستبانة؛من صدق المحتوى  للتحقق

 التدريسمن أعضاء هيئة التدريس من ذوي االختصاص والخبرة المختصين في مجال المناهج وطرق 

وذلك بهدف إبداء . ((2)ملحق )في كليات التربية في الجامعات األردنية  وفي مجال تكنولوجيا التعليم

من حيث: وضوح الفقرات، والصياغة اللغوية، ومناسبتها  وصحة فقراتها االستبانةمدى دقة  حولآرائهم 
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حذف  أوتعديل  أولقياس ما وضعت ألجله، ومدى انتماء الفقرات للمجال الذي تتبع له، وإضافة 

المحكمين وتوجيهاتهم؛ اذ تمه القيام بتعديل مالحظات بوقد تّم األخذ  ،الفقرات بما يرونه مناسًبا

التي أجمع عليها واإلبقاء على الفقرات  ،الصياغة اللغوية لبعض الفقرات وحذف بعضها اآلخر

مثل  وإعادة صياغة فقرات ومن أبرز التعديالت: تصحيح بعض الفقرات %( من المحكمين80)

الفقرات مثل  بعصوحذف ، من المجال الثالث (1)والفقرة من المجال األول،  (3، 2) اتتعديل الفقر 

، 9، 4( من المجال الثاني، والفقرات )19، 16، 12( من المجال األول، والفقرات )15حذف الفقرة )

( فقرة 45االستبانة بصورتها النهائية مكونة من ) وبذلك أصبحت ،الثالث جال( من الم17

 استجابة أفراد عينة الدراسة. يعها على الطلبة وجمعها بعدز تو  ((. وقد تم3)ملحق)

 لالستبانةب. صدق البناء 

( طالبًا 30تم تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من ) لالستبانةللتحقق من صدق البناء 

وطالبة يدرسون في الجامعات األردنية الخاصة، ومن خارج عينة الدراسة، وتم حساب معامل ارتباط 

كل فقرة درجة كل فقرة والمجال الذي تنتمي إليه، وكذلك بين  درجة (؛ بينPearsonبيرسون )

 (:2والدرجة الكلية، وذلك كما هو ُمبّين في الجدول )

 (2الجدول )
 معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة والمجال الذي تنتمي إليه ودرجة كل فقرة مع الدرجة الكلية

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية 
 النفس واآلخرينقيمة احترام 

دور مواقع التواصل االجتماعي في 
 تنمية قيمة حماية النفس واآلخرين

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة 
 تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين

 رقم الفقرة
 معامل االرتباط الفقرة مع

 رقم الفقرة
 معامل االرتباط الفقرة مع

 رقم الفقرة
 الفقرة معمعامل االرتباط 

 األداة المجال األداة المجال األداة المجال
1 0.73** 0.69** 15 0.63** 0.61** 31 0.87** 0.78** 
2 0.60** 0.55** 16 0.74** 0.73** 32 0.86** 0.78** 
3 0.80** 0.79** 17 0.88** 0.83** 33 0.88** 0.79** 
4 0.65** 0.65** 18 0.92** 0.87** 34 0.90** 0.80** 
5 0.71** 0.70** 19 0.72** 0.70** 35 0.84** 0.79** 
6 0.76** 0.72** 20 0.87** 0.81** 36 0.84** 0.733** 
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 .(≤ 0.01)** دالة إحصائياا عند مستوى 
 .(≤ 0.05)* دالة إحصائياا عند مستوى 

فقرات االستبانة والمجال الذي تنتمي إليه بين  االرتباط( أنه قيم معامالت 2الجدول )ُيبين 

تراوحت بين والدرجة الكلّية رتباط بين الفقرات الوأن قيم معامالت ا (،0.92 –0.48) تراوحت بين

وهي قيم مقبولة،  ،(α≤ 0.05القيم دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )وُتعد هذه (، 0.87–0.46)

صدق االستبانة، وقابليتها للتطبيق على عينة الّدراسة، وبذلك تتمتع االستبانة بدرجة  إلىما يشير م

 .مناسبة من الصدق

والدرجة  مجاالت االستبانة(؛ بين Pearsonقيم معامالت االرتباط بيرسون )كما تم استخراج 

 (:3الكلية، وذلك كما هو ُمبّين في الجدول )

 مصفوفة معامالت االرتباط بين المجاالت والدرجة الكلية على األداة
 معامل االرتباط المجاالت

 **0.90 دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة احترام النفس واآلخرين
 **0.88 حماية النفس واآلخريندور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة 

 **0.90 دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين
 . (≤ 0.05)* دالة إحصائياا عند مستوى        
 . (≤ 0.01)** دالة إحصائياا عند مستوى       

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية 
 قيمة احترام النفس واآلخرين

دور مواقع التواصل االجتماعي في 
 تنمية قيمة حماية النفس واآلخرين

االجتماعي في تنمية قيمة دور مواقع التواصل 
 تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين

 رقم الفقرة
 معامل االرتباط الفقرة مع

 رقم الفقرة
 معامل االرتباط الفقرة مع

 رقم الفقرة
 معامل االرتباط الفقرة مع

 األداة المجال األداة المجال األداة المجال
7 0.83** 0.77** 21 0.86** 0.81** 37 0.61** 0.54** 
8 0.60** 0.57** 22 0.85** 0.82** 38 0.81** 0.79** 
9 0.72** 0.70** 23 0.82** 0.77** 39 0.83** 0.79** 

10 0.74** 0.70** 24 0.85** 0.77** 40 0.86** 0.79** 
11 0.48** 0.46** 25 0.78** 0.71** 41 0.85** 0.82** 
12 0.79** 0.63** 26 0.79** 0.74** 42 0.81** 0.74** 
13 0.65** 0.59** 27 0.56** 0.51** 43 0.76** 0.65** 
14 0.56** 0.46** 28 0.79** 0.63** 44 0.87** 0.78** 

 29 0.56** 0.51** 45 0.63** 0.64** 
30 0.76** 0.65**  

 ( 3الجدول )
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( بين (α≤0.05( وجود معامالت ارتباط مرتفعة ودالة إحصائيًا عند مستوى 3ُيبين الجدول )

وجود درجة على (، مما يدل 0.90 – 0.88إذ تراوحت بين ) الكلية،والدرجة  االستبانةمجاالت 

 .الستبانة الكليةصدق في الفقرات على مجاالت االمن مناسبة 

 ثبات األداة

( 30)للتحقق من ثبات أداة الّدراسة )االستبانة( تم تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من 

 -، وتم حساب الثبات باستخدام معامل كرونباخ من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتهاطالبًا وطالبة 

( 4، والجدول )ولالستبانة الكلية ( لكل مجال من مجاالت االستبانةCronbach's Alphaألفا )

 :قيم معامالت الثباتيوضح 

 (4الجدول )
 ولالستبانة الكلية ألفا( لمجاالت االستبانة – )كرونباخقيم معامالت الثبات 

 

 

 
 

وفق معادلة كرونباخ ألفا على مجاالت االستبانة  معامالت الثبات( أن قيم 4ن الجدول )يبيّ 

على االستبانة الكلية ألفا(  )كرونباخمعامل الثبات (، في حين بلغ قيمة 0.91 –0.88تراوحت بين )

ألغراض الدراسة الحالية، وبذلك فإن االستبانة تتمتع بدرجة  وُتعد هذه القيم مقبولة احصائيا(، 0.93)

 .يمكن االعتماد عليه لتطبيقها على عينة الّدراسة اسبة من الثباتمن

 متغيرات الدراسة

 على المتغيرات اآلتية: الدراسةاشتملت 

 معامل كرونباخ ألفا المجاالت 
 0.88 المجال األول
 0.91 المجال الثاني
 0.89 المجال الثالث
 0.93 االستبانة الكلية
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 وهي: األساسية،أوالا: المتغيرات 

 وله فئتان: )ذكر، أنثى(. الجنس، .1

 دراسات عليا(. بكالوريوس،ولها فئتان: ) الدرجة العلمية، .2

 3وله ثالث فئات: )حساب واحد، حسابين،  االجتماعي،عدد الحسابات على مواقع التواصل  .3

 حسابات فأكثر(.

  فئتان: )إنسانية، وعلمية(. ا، ولهالكلية .4

 ثانياا المتغير المستقل وتضمن:

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية  •

 الخاصة.

 ات الدراسةإجراء

 ، وهي كاآلتي:لتحقيق هدف الدراسةات جراءقامت الباحثة بالعديد من اإل

 تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها والهدف منها. •

 االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة. •

 تحديد مجتمع الدراسة وعينتها. •

 ها وثباتها ومن جاهزيتها للتطبيق.تطوير أداة الدراسة، والتحقق من صدق •

والتعديل عليها  ،محكمين من داخل الجامعة وخارجهاال مجموعة من عرض أداة الدراسة على •

 بما يتناسب مع مالحظاتهم.

من أجل الحصول على عدد الطلبة  ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلحصائياتالرجوع  •

 وتطبيق أداة الدراسة عليهم. عمان،التابعة لمحافظة العاصمة  في الجامعات االردنية الخاصة



42 

وزارة التعليم العالي  إلىالحصول على كتاب تسهيل مهمة، موجه من جامعة الشرق األوسط  •

من أجل الحصول على الموافقة لتطبيق الدراسة على الجامعات الخاصة في  العلمي؛والبحث 

 عمان.

 .رة التعليم العالي موجه للجامعات الخاصة في عمانالحصول على كتاب تسهيل مهمة من وزا •

 .على عينة الدراسة االستبانةتم توزيع  •

البيانات على الحاسب اآللي، وذلك بهدف المعالجة اإلحصائية لها  وتخزينتم جمع االستبانات  •

 (.SPSSباستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 .وتفسيرها في ضوء األدب النظري والدراسات السابقة ،النتائج وعرضها إلىتم الوصول  •

 وضع التوصيات والمقترحات في ضوء ما تم الوصول إليه من نتائج. •

 المعالجة اإلحصائيَّة 

لبيانات باستخدام الرزمة اإلحصائية لتمت المعالجات اإلحصائية لإلجابة عن أسئلة الّدراسة 

 :استخدام األساليب اإلحصائيهة اآلتية وذلك من خالل (،SPSSللعلوم االجتماعية )

الستجابات أفراد عينة الدراسة لإلجابة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية استخراج  •

 عن السؤال األول.

لإلجابة عن السؤال الثاني تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  •

لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية لمتغيرات )الجنس،  test)-(tأفراد عينة الدراسة، إذ تم استخدام 

ة لمعرفة دالل (ANOVA)الدرجة العلمية، الكلية(، كما تم استخدام اختبار التباين األحادي 

 الفروق في متغير عدد الحسابات على مواقع التواصل االجتماعي. 
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األدنى( الحد  –األعلى  )الحدولتحديد طول الفئة، تم حساب المدى من خالل المعادلة التالية:  •

 1.33= 4/3( = 3)( / 1 -5))عدد المستويات( =  /

المعيارية اآلتية لتحديد مستوى االستجابات وقد اعتمد في تحليل استجابات أفراد عينة الّدراسة، القيم 

 ( يوضح ذلك:5من وجهة نظر أفراد العينة، والجدول )

 (5)الجدول 
راسة  القيم المعيارية للحكم على متوسطات استجابات أفراد العينة على أداة الد 

 قيمة المتوسط درجة الموافقة
 2.33– 1 ةمنخفض
 3.67– 42.3 ةمتوسط
 5 – 83.6 ةمرتفع
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 الفصل الرابع
 عرض نتائج الدراسة

الدراسة على األداة، وذلك  عينة أفراد استجاباتب المتعلقةعرض النتائج  إلى هذا الفصل يهدف

 :واإلجابة على أسئلتها وفق ما يأتي وتحليلهاالبيانات  جمعبعد 
 األولالنتائج المتعلقة بالسؤال 

ما دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم الذي نصَّ على: و النتائج المتعلقة بالسؤال األول 
 ؟الجامعات األردنية الخاصة لدى طلبةالمواطنة الرقمية 

، الدرجةالسؤال تّم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، و  هذا لإلجابة عن

 (.6جدول )الوذلك كما هو ُمبيهن في ولالستبانة الكلية،  ،مجاالت الدراسةوالرتب، لكل مجال من 

 (6جدول )ال
دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم والرتب لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 .مرتبة تنازلياا المواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة

 المجاالت الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

2. 
دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة 

 حماية النفس واآلخرين
 ةُمرتفع 1 0.63 4.06

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة  .3
 تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين

 ةُمرتفع 2 0.63 4.02

.1 
االجتماعي في تنمية قيمة دور مواقع التواصل 

 ةُمرتفع 3 0.63 3.83 احترام النفس واآلخرين

 ةم رتفع 0.56 3.98 الدرجة الكلية

( أنه دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى طلبة 6جدول )الن بيّ يُ 

معياري  وانحراف( 3.98بمتوسط حسابي )و (، ةُمرتفعالجامعات األردنية الخاصة، جاء بدرجة )

دور مواقع التواصل " (، وجاءت المجاالت وفًقا للترتيب اآلتي:  في المرتبة األولى جاء مجال 0.56)

 (4.06(، بمتوسط حسابي )ة)ُمرتفع بدرجة " االجتماعي في تنمية قيمة حماية النفس واآلخرين
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التواصل االجتماعي في تنمية  دور مواقع "مجال جاء في المرتبة الثانية و ، (0.63وانحراف معياري )

وانحراف معياري  (4.02(، بمتوسط حسابي )ة)ُمرتفع بدرجة قيمة تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين

في تنمية قيمة احترام مواقع التواصل االجتماعي دور  " جاء مجال األخيرةفي المرتبة (، و 0.63)

 (.0.63وانحراف معياري ) (3.83(، بمتوسط حسابي )ة)ُمرتفع بدرجة النفس واآلخرين "

 أما بالنسبة لمجاالت االستبانة، جاءت النتائج على النحو اآلتي:

: مجال دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة احترام النفس واآلخرين:   أوالا

مجال دور "لفقرات  ،والرتبة، والدرجة، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

وكانت النتائج كما هو ُمبيهن في  "،مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة احترام النفس واآلخرين

 (. 7جدول )ال

 (7جدول )ال
لفقرات مجال دور مواقع التواصل االجتماعي في  والرتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 مرتبة تنازلياا تنمية قيمة احترام النفس واآلخرين

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 ُمرتفعة 1 0.74 4.18 العامة.تزيد مواقع التواصل االجتماعي من ثقافتي  .1

7. 
ساهمت مواقع التواصل االجتماعي في تقبلي لآلخرين بغض 

 .الجنس أواللون  أوالنظر عن الطبقة 
 ُمرتفعة 2 0.93 4.17

التحقق من مصار المعلومات قبل مشاركتها مع  إلىوجهتني  .14
 .اآلخرين

 ُمرتفعة 3 0.97 4.02

12. 
عودتني مواقع التواصل احترام رأي اآلخرين ومشاعرهم في البيئة 

 ُمرتفعة 4 0.92 3.95 .الرقمية

 ُمرتفعة 5 0.95 3.90 ساعدتني التعرف على القوانين الرسمية لمكافحة الجرائم الرقمية .9

6. 
شجعتني مواقع التواصل االجتماعي على االلتزام بمراعاة الحقوق 

  .والمسؤوليات الرقمية
 ُمرتفعة 6 0.93 3.86

13. 
شجعتني على الصدق في األقوال واألفعال عند محاورة اآلخرين 

 عبر الفضاء الرقمي
 ُمرتفعة 7 0.95 3.86
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على مجال دور مواقع التواصل للفقرات المتوسطات الحسابية  قيم أنه ب( 7جدول )الن بيّ يُ 

 وبدرجة تراوحت(، 4.18 – 3.52االجتماعي في تنمية قيمة احترام النفس واآلخرين تراوحت بين )

( وبانحراف 3.83أّما المجال ككل فقد حصل على متوسط حسابي ) ُمرتفعة، إلىتوسطة مُ ما بين 

 . مرتفعة وبدرجة( 0.63معياري )

" تزيد مواقع التواصل االجتماعي من ثقافتي  جاءت بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص علىو 

تالها الفقرة التي تنص  ُمرتفعة، وبدرجة، (0.74وانحراف معياري ) (4.18العامة " بمتوسط حسابي )

 أواللون  أو" ساهمت مواقع التواصل االجتماعي في تقبلي لآلخرين بغض النظر عن الطبقة  على

وجاءت الفقرة التي ، (، وبدرجة مرتفعة0.93وانحراف معياري )(، 4.17الجنس " بمتوسط حسابي )

نسخ الصور  أوالتواصل االجتماعي استئذان اآلخرين قبل استخدام  مواقععلمتني تنص على " 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

4. 
ساعدتني مواقع التواصل االجتماعي مراعاة الضوابط االجتماعية 

 ُمرتفعة 8 0.96 3.80 عند استخدام التكنولوجيا

8. 
عودتني مواقع التواصل تقديم معلومات موثوقة وصحيحة 

 لآلخرين
 ُمرتفعة 9 1.03 3.78

االستخدام للمواقع الرقمية الصادرة رّسخت لدي االلتزام بسياسات  .10
 من الجهات المختصة

 ُمرتفعة 10 0.91 3.77

11. 
زادت مواقع التواصل االجتماعي مستوى ثقة اآلخرين في 

 ُمرتفعة 11 1.01 3.69 التعامل معي 

2. 
ترسخ مواقع التواصل االجتماعي لدي االلتزام بمعايير السلوك 

 الحسن 
 طةسُمتو  12 0.93 3.60

علمتني مواقع التواصل االجتماعي استئذان اآلخرين قبل  .3
 نسخ الصور الخاصة بهم أواستخدام 

 ُمتوسطة 13 1.19 3.53

5. 
وجهتني مواقع التواصل االجتماعي تجنب التحدث مع أشخاص 

 ال أعرفهم
 ُمتوسطة 14 1.23 3.52

 ةم رتفع 0.63 3.83 المتوسط الحسابي الكلي للمجال
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بدرجة ( و 1.19( وانحراف معياري )3.53" بالمرتبة قبل األخيرة، بمتوسط حسابي )الخاصة بهم

وجهتني مواقع التواصل االجتماعي  المرتبة األخيرة جاءت الفقرة التي تنص على"وفي  ،متوسطة

 وبدرجة (1.23وانحراف معياري ) (3.52تجنب التحدث مع أشخاص ال أعرفهم " بمتوسط حسابي )

 توسطة. مُ 

 :واآلخرينثانياا: مجال دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة حماية النفس 

مجال دور مواقع  "لفقرات  والدرجة والرتبةتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 جدولالوكانت النتائج كما هو ُمبيهن في  ،“ التواصل االجتماعي في تنمية قيمة حماية النفس واآلخرين

(8 .) 

 (8جدول )ال
لفقرات مجال دور مواقع التواصل االجتماعي في والرتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازلياا  تنمية قيمة حماية النفس واآلخرين

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

 ُمرتفعة 1 0.84 4.32 وجهتني لتعيين كلمات مرور قوية. .24

28. 
عدم اإلفصاح عن كلمات المرور الخاصة بي ألي  إلىوجهتني 

 ُمرتفعة 2 0.86 4.26 .شخص آخر

19. 
توجهني أن ال أفصح عن بياناتي الخاصة ألي شخص آخر عبر 

 اإلنترنت.
 ُمرتفعة 3 0.92 4.24

25. 
أرشدتني لعدم استخدام بياناتي الشخصية ككلمة مرور على 

 اإلنترنت.
 ُمرتفعة 4 0.92 4.17

21. 
المواقع اإللكترونية التي تهدد  إلىتجنب الدخول  إلىأرشدتني 

 ُمرتفعة 5 0.89 4.13 أمن البيانات.

 ُمرتفعة 6 0.90 4.12 تشجعني على التأكد من مصدر أي معلومة قبل نشرها. .17
 ُمرتفعة 7 0.85 4.11 ساعدتني في توعية اآلخرين لسلبيات استخدام التكنولوجيا الرقمية. .20
 ُمرتفعة 8 0.89 4.10 تقييم موثوقية المعلومات قبل استخدامها. إلىوجهتني  .29
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على مجال دور مواقع التواصل للفقرات المتوسطات الحسابية  قيم أنه ب( 8جدول )الن بيّ يُ 

وبدرجة ُمرتفعة (، 4.32 – 3.81االجتماعي في تنمية قيمة حماية النفس واآلخرين قد تراوحت بين )

( 0.63( وبانحراف معياري )4.06، أّما المجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي )لجميع الفقرات

 . ةوبدرجة ُمرتفع

مرور قوية " بمتوسط جاءت الفقرة التي تنص على " وجهتني لتعيين كلمات  بالمرتبة األولىو 

"وجهتني  :علىالتي تنص و تالها الفقرة و ، ُمرتفعة وبدرجة (0.84وانحراف معياري )(، 4.32حسابي )

(، 4.26عدم اإلفصاح عن كلمات المرور الخاصة بي ألي شخص آخر " بمتوسط حسابي ) إلى

تدربت من خاللها على وجاءت الفقرة التي تنص على " ، ُمرتفعة وبدرجة، (0.86وانحراف معياري )

" بالمرتبة قبل األخيرة، بمتوسط حسابي  تحديث برنامج حماية الفيروسات المثبت في الجهاز باستمرار

المرتبة األخيرة الفقرة التي تنص في  جاءتو  .( وبدرجة ُمرتفعة0.98( وانحراف معياري )3.89)

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

15. 
ساهمت في توعيتي بالقوانين والعقوبات الخاصة بالجرائم 

 ُمرتفعة 9 0.92 4.09 اإللكترونية

26. 
المواقع اإللكترونية ومحركات عززت استخدامي ألدوات فلترة 

 البحث.
 ُمرتفعة 10 0.94 4.00

 ُمرتفعة 11 0.88 3.99 ساعدتني على نشر ثقافة االستخدام اآلمن لإلنترنت في المجتمع. .22
 ُمرتفعة 12 0.98 3.95 ساعدتني على توعية اآلخرين بالقوانين الخاصة بالجرائم الرقمية. .30

27. 
ساعدتني على كيفية التواصل مع الشركة االم عند الشعور 

 انتحال الشخصية. أوبالتهديد 
 ُمرتفعة 13 0.96 3.92

 ُمرتفعة 14 1.01 3.90 أبعدتني عن استخدام برامج القرصنة والبرمجيات غير اآلمنة .16

23. 
تدربت من خاللها على تحديث برنامج حماية الفيروسات المثبت 

 باستمرار.في الجهاز 
 ُمرتفعة 15 0.98 3.89

 ُمرتفعة 16 1.06 3.81 تحفزني لقراءة الئحة الخصوصية قبل تحميل البرامج االلكترونية. .18
 ةم رتفع 0.63 4.06 المتوسط الحسابي الكلي للمجال
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( 3.81ترونية " بمتوسط حسابي )تحفزني لقراءة الئحة الخصوصية قبل تحميل البرامج االلك على "

 . ( وبدرجة ُمرتفعة1.06وانحراف معياري )

 ثالثاا: مجال دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين:

مجال مواقع  "لفقرات  والرتبة، والدرجةتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

، وكانت النتائج كما هو ُمبيهن "االجتماعي في تنمية قيمة تعليم النفس والتواصل مع اآلخرينالتواصل 

 (. 9جدول )الفي 

 (9الجدول )
لفقرات مجال دور مواقع التواصل االجتماعي في  والرتبة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 مرتبة تنازلياا تنمية قيمة تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

32. 
ساعدتني على استخدام التكنولوجيا في التواصل مع 

 زمالئي الطلبة.
 ُمرتفعة 1 0.83 4.23

 ُمرتفعة 2 0.85 4.18 علمتني استخدام اإلنترنت بشكل واعي ومسؤول. .31

34. 
التعلم الذاتي لدي للحصول على أسهمت في تنمية ثقافة 

 المعلومة.
 ُمرتفعة 3 0.85 4.17

ساعدتني على مشاركة المعلومات مع اآلخرين عبر  .33
 االنترنت.

 ُمرتفعة 4 0.86 4.14

 ُمرتفعة 5 0.86 4.10 عززت من معرفتي بكيفية التبادل اإللكتروني للمعلومات. .37

اآلخرين بسهولة  إلىساعدت على نقل خبراتي بالتكنولوجيا  .42
 وُيسر.

 ُمرتفعة 6 0.86 4.07

35. 
شجعتني على التسوق االلكتروني والشراء من متاجر 

 االنترنت.
 ُمرتفعة 7 0.98 4.06

41. 
زادت من دافعيتي نحو القراءة والكتابة والتصفح عبر 

 االنترنت.
 ُمرتفعة 8 0.94 4.06

تواجهني من أكسبتني المهارة في حل المشكالت التي  .36
 خالل اإلنترنت.

 ُمرتفعة 9 0.84 4.03
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على مجال دور مواقع التواصل للفقرات المتوسطات الحسابية  قيم أنه ب( 9جدول )الن بيّ يُ 

وبدرجة (، 4.23 – 3.60مع اآلخرين تراوحت بين )االجتماعي في تنمية قيمة تعليم النفس والتواصل 

( وبانحراف 4.02أّما المجال ككل، فقد حصل على متوسط حسابي ) ُمرتفعة، إلىتوسطة مُ ما بين 

 . ةوبدرجة ُمرتفع( 0.63معياري )

" ساعدتني على استخدام التكنولوجيا في التواصل  :جاءت بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص علىو 

تالها ثم  وبدرجة ُمرتفعة.( 0.83( وبانحراف معياري )4.23مع زمالئي الطلبة " بمتوسط حسابي )

 (4.18" علمتني استخدام اإلنترنت بشكل واعي ومسؤول " بمتوسط حسابي ) :علىالفقرة التي تنص 

أكسبتني المعرفة الالزمة وجاءت الفقرة التي تنص على " ، وبدرجة ُمرتفعة( 0.85وبانحراف معياري )

( وانحراف معياري 3.90" بالمرتبة قبل األخيرة، بمتوسط حسابي )الستخدام التجارة اإللكترونية 

ساعدتني في تنظيم  المرتبة األخيرة جاءت الفقرة التي تنص على"وفي  .( وبدرجة ُمرتفعة0.98)

وبدرجة ( 1.10( وبانحراف معياري )3.60" بمتوسط حسابي )وقتي ووضع جدول يومي ألعمالي 

 توسطة. مُ 

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة الرتبة

45. 
شجعتني على بناء عالقات اجتماعية مع أفراد المجتمع 

 ُمرتفعة 10 0.98 3.98 عبر الفضاء االلكتروني

40. 
 ساعدتني على توعية اآلخرين بعدم نشر الشائعات في

 المجتمع.
 ُمرتفعة 11 0.94 3.96

ساهمت في توعيتي بأسس عمليات البيع والشراء والدفع  .39
 عبر اإلنترنت.

 ُمرتفعة 12 0.97 3.93

 ُمرتفعة 13 0.92 3.92 ساهمت في رفع مستوى اللغات األجنبية لدي .44
 ُمرتفعة 14 0.98 3.90 أكسبتني المعرفة الالزمة الستخدام التجارة اإللكترونية .38
 ُمتوسطة 15 1.10 3.60 ساعدتني في تنظيم وقتي ووضع جدول يومي ألعمالي. .43

 م رتفعة 0.63 4.02 المتوسط الحسابي الكلي للمجال
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 ثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ال

هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصَّ على: "
التواصل ( الستجابات طلبة الجامعات األردنية الخاصة عن دور مواقع α≤0.05الداللة )

االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية تعزى لمتغيرات )الجنس، الدرجة العلمية، عدد الحسابات 
 "(؟على مواقع التواصل االجتماعي، الكلية

 كما يأتي: لإلجابة عن السؤال الثاني تم تناول المتغيرات

 أوالا: الجنس

المواطنة الرقمية تبًعا لمتغير الجنس، للكشف عن دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم 

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت 

( للعينات t-testاالستبانة، واالستبانة الكلية، ولبيان الفروق بين المتوسطات الحسابية تم استخدام )

 .يوضح ذلك (10المستقلة والجدول )

 (10جدول )ال
دور مواقع التواصل  لمعرفة داللة الفروق في" tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "

 تبعاا لمتغير الجنس. الجامعات األردنية الخاصة طلبةاالجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى 

 الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 "t" قيمة
مستوى 

 الداللة

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة 
 احترام النفس واآلخرين

 0.66 3.78 ذكر
1.578 0.115 

 0.60 3.87 أنثى

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة 
 حماية النفس واآلخرين

 0.63 4.04 ذكر
0.620 0.536 

 0.64 4.08 أنثى

االجتماعي في تنمية قيمة دور مواقع التواصل 
 تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين

 0.66 4.00 ذكر
0.641 0.522 

 0.59 4.04 أنثى

 االستبانة الكلية
 0.57 3.95 ذكر

1.045 0.296 
 0.54 4.00 أنثى
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في دور ( α≤0.05عند مستوى ) ةإحصائي ذات داللةوجود فروق عدم ( 10ن الجدول )بيّ يُ 

على  االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصةمواقع التواصل 

، أي أن دور مواقع التواصل ُتعزى لمتغير الجنس جميع مجاالت االستبانة، واالستبانة الكلية

 الجنس. باختالفاالجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية ال يختلف 

 : الدرجة العلميةثانياا 

الدرجة للكشف عن دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية تبًعا لمتغير 

، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على العلمية

( t-testخدام )، واالستبانة الكلية، ولبيان الفروق بين المتوسطات الحسابية تم استمجاالت االستبانة

 .يوضح ذلك (11للعينات المستقلة والجدول )

 (11جدول )ال
دور مواقع التواصل االجتماعي  لمعرفة داللة الفروق في" tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "

 تبعاا لمتغير الدرجة العلمية طلبة في الجامعات األردنية الخاصةالفي تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى 

 الدرجة العلمية المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 "t" قيمة
مستوى 

 الداللة

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية 
 قيمة احترام النفس واآلخرين

 0.59 3.86 بكالوريوس
2.140 0.033 

 0.74 3.72 دراسات عليا

االجتماعي في تنمية دور مواقع التواصل 
 قيمة حماية النفس واآلخرين

 0.60 4.10 بكالوريوس
2.388 0.017 

 0.72 3.94 دراسات عليا

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية 
 قيمة تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين

 0.61 4.04 بكالوريوس
1.254 0.210 

 0.68 3.96 دراسات عليا

 االستبانة الكلية
 0.52 4.01 بكالوريوس

2.187 0.029 
 0.65 3.88 دراسات عليا
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( في دور α≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )11ُيبين الجدول )

مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة على 

تعزى لمتغير الدرجة العلمية، ولصالح فئة بكالوريوس، إذ بلغ المتوسط الحسابي  االستبانة الكلية،

ن الجدول وجود فروق كما يبيّ  (.3.88(، ولعينة الدراسات العليا بلغ )4.01الكلي لعينة البكالوريوس )

فس في المجال األول " دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة احترام النذات داللة إحصائية 

ولصالح البكالوريوس، إذ أن المتوسط الحسابي لعينة  العلمية،واآلخرين" تعزى لمتغير الدرجة 

(. كما يبين الجدول وجود فروق ذات 3.72(، ولعينة الدراسات العليا بلغ )3.86البكالوريوس بلغ )

 و ية النفسحماداللة إحصائية في المجال الثاني " دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة 

اآلخرين" تعزى لمتغير الدرجة العلمية، ولصالح البكالوريوس، إذ جاء المتوسط الحسابي للبكالوريوس 

 ( للدراسات العليا.3.94( مقارنة مع )4.10)

في دور مواقع التواصل  (α≤0.05)عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  تبينكما 

دور مواقع التواصل االجتماعي في  االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية، في المجال الثالث "

 " تعزى لمتغير الدرجة العلمية.تنمية قيمة تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين

 : عدد الحسابات على مواقع التواصل االجتماعيثالثاا 

المواطنة الرقمية تبًعا لمتغير عدد  تنمية قيمللكشف عن دور مواقع التواصل االجتماعي في 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  استخراجالحسابات على مواقع التواصل االجتماعي، تم 

 يوضح ذلك:( 12الستجابة أفراد عينة الدراسة على مجاالت االستبانة، واالستبانة الكلية، والجدول )
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 ( 12جدول )ال
مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة  لدورالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 تبعاا لمتغير عدد الحسابات على مواقع التواصل االجتماعي الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة

دور مواقع التواصل ل( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 12ن الجدول )بيّ يُ 

الجامعات األردنية الخاصة تبعًا لمتغير عدد  طلبةاالجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى 

 .الكلية ةمجاالت االستبانة، واالستبانعلى  الحسابات على مواقع التواصل االجتماعي

ولبيان فيما إذا كانت الفروق الظاهرة بين المتوسطات الحسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى 

(0.05≥α)  تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي(ANOVA) ( يوضح ذلك:13والجدول ) 

 

  

 المجاالت
على مواقع  عدد الحسابات

 االجتماعيالتواصل 
 العدد

وسط متال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

دور مواقع التواصل االجتماعي في 
 تنمية قيمة احترام النفس واآلخرين

 0.58 3.83 145 حساب واحد
 0.72 3.74 75 حسابين  

 0.63 3.85 282 حسابات فأكثر 3 

دور مواقع التواصل االجتماعي في 
 واآلخرينتنمية قيمة حماية النفس 

 0.63 4.04 145 حساب واحد
 0.70 4.04 75 حسابين  

 0.62 4.08 282 حسابات فأكثر 3 

دور مواقع التواصل االجتماعي في 
تنمية قيمة تعليم النفس والتواصل مع 

 اآلخرين

 0.62 3.96 145 حساب واحد
 0.67 4.02 75 حسابين  

 0.62 4.05 282 حسابات فأكثر 3 

 الكليةاالستبانة 
 0.53 3.95 145 حساب واحد

 0.63 3.94 75 حسابين  
 0.55 4.00 282 حسابات فأكثر 3 
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 ( 13جدول )ال
لدور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى  (ANOVA) تحليل التباين األحادي

 طلبة الجامعات األردنية الخاصة تبعاا لمتغير عدد الحسابات على مواقع التواصل االجتماعي

 (α≤0.05)*دالة عند مستوى الداللة 

دور  ( فيα≤0.05عند مستوى الداللة ) عدم وجود فروق دالة احصائًيا (13ن الجدول )ُيبيّ 

مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة على 

( F) االستبانة الكلية تبًعا لمتغير عدد الحسابات على مواقع التواصل االجتماعي، إذ بلغت قيمة

داللة إحصائية كما يبين الجدول عدم وجود فروق ذات . ( وهي قيمة غير دالة احصائًيا0.588)

( في دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية α≤0.05عند مستوى الداللة )

على جميع مجاالت االستبانة تبًعا لمتغير عدد الحسابات على مواقع التواصل االجتماعي، إذ تراوحت 

 غير دالة احصائيًا.وهي قيم (، 0.978-0.239بين ) (F)قيم 

 مصدر التباين المجاالت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
(F) 

مستوى 
 الداللة

االجتماعي دور مواقع التواصل 
في تنمية قيمة احترام النفس 

 واآلخرين

 407. 901. 359. 2 717. بين المجموعات
   398. 499 198.742 داخل المجموعات

    501 199.460 المجموع
دور مواقع التواصل االجتماعي 

في تنمية قيمة حماية النفس 
 واآلخرين

 787. 239. 096. 2 192. بين المجموعات
   402. 499 200.487 المجموعاتداخل 

    501 200.679 المجموع
دور مواقع التواصل االجتماعي 

في تنمية قيمة تعليم النفس 
 والتواصل مع اآلخرين

 377. 978. 383. 2 766. بين المجموعات
   392. 499 195.463 داخل المجموعات

    501 196.229 المجموع

 االستبانة الكلية
 556. 588. 183. 2 366. المجموعاتبين 

   311. 499 155.332 داخل المجموعات
    501 155.698 المجموع
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 الكلية: رابعاا 

، الكليةللكشف عن دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية تبًعا لمتغير 

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت 

( للعينات t-testاستخدام ) االستبانة، واالستبانة الكلية، ولبيان الفروق بين المتوسطات الحسابية تم

 يوضح ذلك: (14المستقلة والجدول )

 (14جدول )ال
دور مواقع التواصل  لمعرفة داللة الفروق في" tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار "

 .الكليةتبعاا لمتغير  الجامعات األردنية الخاصة طلبةاالجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى 

 الكلية المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 "tقيمة "
مستوى 

 الداللة
دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية 

 قيمة احترام النفس واآلخرين
 0.62 3.84 علمية

0.596 0.551 
 0.66 3.81 إنسانية

دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية 
 واآلخرينقيمة حماية النفس 

 0.61 4.08 علمية
0.658 0.511 

 0.67 4.04 إنسانية
دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية 

 قيمة تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين
 0.62 4.03 علمية

0.586 0.558 
 0.64 4.00 إنسانية

 االستبانة الكلية
 0.54 3.99 علمية

0.695 0.487 
 0.58 3.95 إنسانية

في دور ( α≤0.05عند مستوى ) ةإحصائي ذات داللةوجود فروق عدم ( 14ن الجدول )بيّ يُ 

على  مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة

أي أن دور مواقع التواصل االجتماعي  الكلية،ُتعزى لمتغير  جميع مجاالت االستبانة، واالستبانة الكلية

 .الكلية باختالففي تنمية قيم المواطنة الرقمية ال يختلف 
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 الخامسالفصل 
 مناقشة النتائج والتوصيات

التوصيات التي بأسئلة الدراسة باإلضافة إلى النتائج المتعلقة  مناقشة إلى هذا الفصل يهدف

 توصلت إليها الدراسة اعتماًدا على نتائجها، وفيما يأتي توضيًحا لذلك:
شة  ئج المتعلقة بالسؤال األولمناق  النتا

ما دور مواقع التواصل االجتماعي في الذي نصَّ على: "و مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول 
 ؟"الجامعات األردنية الخاصةطلبة في التنمية قيم المواطنة الرقمية لدى 

الرقمية  أنه دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة( 6الجدول ) أظهرت نتائج 

مرتفعة على جميع المجاالت وعلى الدرجة طلبة في الجامعات األردنية الخاصة جاء بدرجة اللدى 

مواقع التواصل االجتماعي في  بهاحظيت األهمية الكبيرة التي  إلىالكلية، وتعزى هذه النتيجة 

ومناسبتها ، الطلبةع آفاق يوتوس لدورها الفاعل في خدمة العملية التعليمية التعليمية والتربويةالقطاعات 

عديد ة بين الُمشتركالهتمامات االالقواسم و (، وتعزيز 2016، معبد المنعاألعمار واالهتمامات ) لجميع

أكد  كما (،2019)الدليمي، العالقات بين مستخدميها تطوير ، و من المجموعات االفتراضية

أهم عناصر تعزيز قيم المواطنة لما تشهده  هيالتواصل االجتماعي  مواقع أن( 2017الشرفات، )

من عمليات تعبئة مكثفة لجمهور ضخم من الشباب وتشكل مجتمعًا افتراضيا يؤثر على المجتمع 

 الواقعي.

طلبة في الجامعات األردنية ال لدى بالفكر التربوي الحديث والوعيوتفسر الباحثة هذه النتيجة 

 الرقمية تنمية قيم المواطنةبطرق إيجابية تسهم في  مواقع التواصل االجتماعي في التعامل مع الخاصة

تنمية قيم في  مواقع التواصل االجتماعي حول دور طلبة الجامعات األردنية الخاصة اتفاقو ، لديهم

 مواقع التواصل االجتماعينظرا للمكاسب اإليجابية التي حظوا بها من خالل  ،لديهم الرقمية المواطنة
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لحماية جميع  مواقع التواصل االجتماعيالتي تفرضها واألنظمة  القوانينبكتشجيعهم على االلتزام 

لتحقق ل وتوجيههمكضحايا،  أواإللكترونية كمرتكبين لها  ائممخاطر الجر الوقوع في من  هامستخدمي

التواصل االجتماعي في  مواقعمع  يتعاملون  واوأصبح، ها عبر اإلنترنتو تصفحيمن المواقع التي 

انتشار في ا مهما دورً مواقع التواصل االجتماعي  وعليه تلعب ،همإطار من القيم التي تضبط سلوك

تفسر كما  .(2021)قجم،  طلبةالالرقمية لدى  تنمية قيم المواطنةو جانب الرقمي بال المعارف المرتبطة

وسهولة التسجيل فيها وإنشاء مواقع التواصل االجتماعي أشكال تواصل  بتنوعالباحثة هذه النتيجة 

حسابات عليها بشكل مجاني، مما ساهم في انتشارها بين طلبة الجامعات في نطاق واسع، وبالتالي 

ومنها المواطنة الرقمية التي نمت لديهم زاد تأثيرها على كافة جوانب حياتهم الواقعية واالفتراضية 

 . االجتماعيمواقع التواصل الدور اإليجابي ل وتطورت بفعل

ت على دور التي أكدّ  (nastasiades & Vitalaki, 2011A)وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

المعلمين في تعزيز المواطنة الرقمية والسالمة على االنترنت لطالبهم بالمدرسة االبتدائية، كما تتفق 

( التي أكدت أن موقع سناب شات وتويتر يسهمان بتعزيز مفهوم 2016مع نتيجة دراسة الحربي )

نتائجها أن نسبة عالية  ( التي أظهرت2018المواطنة الرقمية، وتتفق مع دراسة أبو المجد واليوسف )

من أفراد العينة توافق على أن مواقع التواصل االجتماعي لها دور في تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية، 

( التي أظهرت نتائجها مستوى كبير لدور مواقع التواصل 2019وتتفق مع دراسة السعيدي )

التي  (2020) عبد الرحمن مع دراسة النتيجة تتفقكما االجتماعي في تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية، 

اتفاق طالب وطالبات الجامعات المصرية على الدور التي تؤديه تطبيقات الهاتف المحمول أكدت 

 .في تعزيز قيم المواطنة الرقمية بجميع المحاور

( التي أظهرت عدم وجود 2021واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع دراسة مصطفى وعاشور )
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ائية بين استخدام الطالب لمواقع التواصل االجتماعي وتنمية مفاهيم المواطنة عالقة ذات داللة إحص

 الرقمية.

 أما بالنسبة للمجاالت فقد تم مناقشها كاآلتي: 

  مجال دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة احترام النفس واآلخرين:المجال األول: 

على مجال دور مواقع التواصل  الكليالمتوسط الحسابي  أنه ب( 7جدول )الأظهرت نتائج 

بقية  ت(، وبدرجة مرتفعة. وتراوح3.83بلغ )االجتماعي في تنمية قيمة احترام النفس واآلخرين 

أن من أهم خصائص مواقع  إلىوتعزى هذه النتيجة  درجة متوسطة إلى مرتفعة. نالمتوسطات ما بي

للتواصل مع العلماء وطلبة العلم مما يساعد التواصل االجتماعي إذابة الفواصل الطبقية بإتاحتها 

وتفسر الباحثة هذه النتيجة  (،2015يمي، تعلى زيادة فرص التعلم والتواصل االجتماعي فيما بينهم )ه

وكيفية التواصل معها المتعددة بالثقافات العالمية في تعريف الطلبة مواقع التواصل االجتماعي دور ب

معهم قائمة على احترام  ناء عالقات اجتماعيةم وبشعوب العال التعرف على التنوع الثقافي بينو 

وبالتالي  اإليجابي في عملية التواصل، ترسيخ السلوكأسهم في مما ، الحريات والتنوع واالختالف بينهم

 لديهم. تنمية قيمة احترام النفس واآلخرين

جتماعي من ثقافتي "تزيد مواقع التواصل اال :جاءت بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص علىو 

( في أن ميزات 2019وهذا ما يؤكده )إسماعيل، ُمرتفعة،  وبدرجة(، 4.18العامة" بمتوسط حسابي )

إزالة القيود ، و مع اآلخرين المصادر والموارد العلمية مواقع التواصل االجتماعي تتمثل في مشاركة

توفير مخزون معرفي للمجتمع ، و والثقافة واللغة قيود المكان والزمانك المفروضة في العالم الحقيقي

 .من خالل تخزين المعارف والمعلومات حول أشكال المعرفة المختلفة

 جمع األشخاص والجماعاتفي  مواقع التواصل االجتماعيخاصية وتفسر الباحثة هذه النتيجة ب 
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مما يسهم في  ،يةوالفنة يوالرياض ميةوالعل يةواألدب يةالسياسة واالجتماعمختلفة االختصاصات مثل 

وتبادلها بين الشعوب المختلفة، العالم أجمع،  فيالمتعددة سرعة نقل وانتشار المعارف والثقافات 

المستمر ومواكبتها  مواقع التواصل االجتماعي، فضاًل عن تطور وسهولة الحصول على المعلومات

 لكل جديد على الصعيد العلمي والتكنولوجي مما يزيد من ثقافة طلبة الجامعات. 

"وجهتني مواقع التواصل االجتماعي تجنب  :األخيرة جاءت الفقرة التي تنص على المرتبةوفي 

لى وتعزى هذه النتيجة إ ،توسطةمُ  وبدرجة( 3.52التحدث مع أشخاص ال أعرفهم" بمتوسط حسابي )

بما يسمح للمجموعات  العالم الرقميفي متعددة أشكال تواصل  ذات مواقع التواصل االجتماعي أن

وتتيح الفرصة لالتصال حول العالم،  ى اإلنترنتلتقاء والتجمع علاألصغر من الناس بإمكانية اإل

إرسال الرسائل أو االطالع على  نعن طريق خدمات التواصل المباشرة، م عليها بقائمة المسجلين

 (.2016خليفة،  ؛2014، جزاز ؛2010علي، ) الملفات الشخصية لآلخرين

وجود ميزة في بعض مواقع التواصل االجتماعي وليس جميعها تنبه وتفسر الباحثة هذه النتيجة ب

، ال أوأن الشخص اآلخر ليس صديقا لديه على حسابه، وتمنحه الخيار بالتحدث معه  إلى المستخدم

فضال عن إمكانية االختباء وراء قناع وتزييف الهوية الحقيقية للشخص على حسابه الشخصي، وغالبا 

تجنب التحدث مع ما يصعب التحقق من صحة الهوية الشخصية للشخص، مما يساعد الطلبة 

 .ميعرفونهأشخاص ال 

 :: مجال دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة حماية النفس واآلخرينالمجال الثاني

على مجال دور مواقع التواصل االجتماعي  المتوسط الحسابي الكلي( 8جدول )النتائج  أظهرت

 ميزةوًتعزى هذه النتيجة إلى ، ُمرتفعة وبدرجة (4.06بلغ )في تنمية قيمة حماية النفس واآلخرين 

على المستخدم حيث يتم رفع المحتوى الذي يريده المستخدم كاعتمادها مواقع التواصل االجتماعي 
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  (.2019 )الدليمي،

للتوعية السليمة وتوضيحها  مواقع التواصل االجتماعيسهولة إيصال وتفسر الباحثة هذه النتيجة ب

 االبتزازنفس من التهديدات اإللكترونية التي تشمل الحماية للطرق اآلمنة بكيفية استخدامها وبطرق 

اإللكترونية،  اإلنترنت كالبلطجة عبر، وتوجيه الطلبة نحو إدارة المخاطر التحرشواإلغواء والتطرف و 

وتوجيه الطلبة نحو  كالعنف،التعامل مع المحتويات الضارة  كيفيةتعريفهم بو  ،واالستمالة، والتطرف

القرصنة والفيروسات والبرامج بياناتهم من دوات المناسبة لحماية األو أفضل الممارسات استخدام 

  .(2019)البراشدية،  الضارة

بمتوسط حسابي أواًل "وجهتني لتعيين كلمات مرور قوية"  :التي تنص على وجاءت الفقرة

لكيفية  مواقع التواصل االجتماعيتوضيح وتفسر الباحثة هذه النتيجة ب ،ُمرتفعة وبدرجة(، 4.32)

تجنب تهديدات ة لاستخدام المعلومات الشخصي وال يتم فيها كلمات مرور يصعب الوصول إليهاتعيين 

فضاًل عما يتم تداوله وبحثه حول أهمية  .من أجل األمان باستمرار كلمة المرور تغييرو  ،القرصنة

عن طريق الفيديو التوضيحي، أو الصور التوضيحية، أو نشر  تعيين كلمات مرور قوية وكيفية

في توجيه طلبة  مواقع التواصل االجتماعيالخطوات مكتوبة بوضوح، مما يسهم في تفعيل دور 

 .لتعيين كلمات مرور قويةالجامعات 

"تحفزني لقراءة الئحة الخصوصية قبل تحميل  :المرتبة األخيرة الفقرة التي تنص علىفي  جاءو 

أن معظم وتفسر الباحثة هذه النتيجة بُمرتفعة،  وبدرجة( 3.81لكترونية" بمتوسط حسابي )برامج اإلال

 ،احترام حقوق األشخاص اآلخرين التي تتضمن سياسة الخصوصيةمواقع التواصل االجتماعي تطبق 

بما في ذلك حقوق الخصوصية والملكية الفكرية وحرية  ،وفهم الحقوق الشخصية والقانونية ودعمها

مواقع التواصل  ، فضال عن عدم إمكانية إنشاء حساب على بعضمن خطاب الكراهية والحمايةالتعبير 

 .  لكترونيةقراءة الئحة الخصوصية قبل تحميل البرامج اإل قبل االجتماعي
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مجال دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة تعليم النفس والتواصل مع  المجال الثالث:

 اآلخرين:

على مجال دور مواقع التواصل  المتوسط الحسابي الكلي أنه ب( 9جدول )النتائج  أظهرت

 مرتفعة وتراوحت( وبدرجة 4.02بلغ )االجتماعي في تنمية قيمة تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين 

األهمية  إلى النتيجة، وتعزى هذه بقية المتوسطات لفقرات المجال ما بين درجة متوسطة إلى مرتفعة

من خالل االستفادة  في تطوير عملية التعليم والتعُلم مواقع التواصل االجتماعي بهاحظيت الكبيرة التي 

التواصل مع الُمتخصصين و التواصل االجتماعي،  مواقعمن البرامج التعليمية التي يتم ُمشاركتها عبر 

ساب الطلبة القدرة على بناء المصداقية تكاو ، البحث عن موضوع ُمعين، و بموضوعات ُمعينة وُمتابعتهم

 .(2019االجتماعية )العور، 

سرعة التواصل بين و  تسهيل في خاصية مواقع التواصل االجتماعيوتفسر الباحثة هذه النتيجة ب

 المشاركة فيو  ،مع اآلخرين الفرصة لهم لتبادل اآلراء واألفكارالطلبة من أماكن متعددة، وإتاحة 

 .العامة القضايا

"ساعدتني على استخدام التكنولوجيا في التواصل  :جاءت بالمرتبة األولى الفقرة التي تنص علىو 

مواقع  ميزات إلى النتيجةوتعزى هذه  ُمرتفعة، وبدرجة(، 4.23مع زمالئي الطلبة" بمتوسط حسابي )

الجميع على دراية بكل ما ، وبقاء التواصل المستمر بين المجموعات المختلفةك التواصل االجتماعي

التفاعل ، وتحقيق (2019 ،اسماعيل)لكتروني بين المشاركين يفعله األصدقاء من خالل االلتحام اإل

وغرف الدردشة وغيرها ا بينهم من خالل ُممارسة األلعاب،  كبيرً بين مستخدميها بحيث ُتوفر تفاعاًل 

 .(2019الدليمي، ) من طرق التفاعل اإللكترونية

األجهزة كون من خالل ي مواقع التواصل االجتماعياستخدام أن وتفسر الباحثة هذه النتيجة ب 

مما سهل  ،لدى جميع الطلبة تقريبا تواجده)الهواتف النقالة، الحاسوب( والمتوفرة بكثرة و التكنولوجية 
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تسهم في انتشار التكنولوجيا  مواقع التواصل االجتماعيعن أن  ، فضالً مع بعضهمتواصل الطلبة 

عن طريق التواصل بين مستخدميها عبر كافة دول العالم ومنها الدول المتقدمة تكنولوجيا، وبالطبع 

في العالم ما يمتلكونه من  مواقع التواصل االجتماعييشارك شعوب هذه الدول بقية مستخدمي 

 تكنولوجيا حديثة ويعرفونهم بها وبكيفية اقتنائها واستخدامها.

"ساعدتني في تنظيم وقتي ووضع جدول  :المرتبة األخيرة جاءت الفقرة التي تنص على وفي

مواقع  ميزات إلى النتيجة، وتعزى هذه توسطةمُ  وبدرجة( 3.60يومي ألعمالي" بمتوسط حسابي )

 .(2019 ،اسماعيلت )في جمع المعلوماوالجهد الوقت  ي كتوفيرالتواصل االجتماع

تبادل المعلومات المتعلقة بمواعيد المحاضرات وتسليم الواجبات وتفسر الباحثة هذه النتيجة ب 

مما ساعد الطلبة  ،واالمتحانات وغيرها عبر المجموعات الخاصة على مواقع التواصل االجتماعي

 تسمح بالتواصل مع بعض مواقع التواصل االجتماعيعن أن  لليوم، فضالً نظيم الوقت على ت

، وينقل هؤالء خبرتهم الناجحة مجاالت الحياةفي مختلف في أعمالهم و والناجحين تميزين األشخاص الم

هم والتي أولتهم للنجاح والتميز، وقد ينشرون خبرتهم هذه ووضع جدول يومي ألعمال همتنظيم وقتفي 

موثقة بجدول زمني لألعمال مكتوب لتشجيع اآلخرين على االلتزام به وبمثيله من الجداول الزمنية 

 لألعمال اليومية.
شة  ئج المتعلقة بالسؤال المناق  ثانيالنتا

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي نصَّ على: "هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند 

الستجابات الطلبة في الجامعات األردنية الخاصة عن دور مواقع ( α≤0.05مستوى الداللة )

التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية تعزى لمتغيرات )الجنس، الدرجة العلمية، عدد 

 "؟الحسابات على مواقع التواصل االجتماعي، الكلية(

 وتم تناول متغيرات الدراسة كاآلتي:
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 الجنس .أ

بين متوسطات استجابات الطلبة  اإحصائي دالةوجود فروق عدم ( 10الجدول ) نتائجأظهرت 

في الجامعات األردنية الخاصة عن دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية 

 .ُتعزى الختالف متغير الجنس

 واإلناث لتقييم دورتقارب مستوى الوعي الرقمي بين الطلبة الذكور وتفسر الباحثة هذه النتيجة ب

مواقع التواصل  حول دور هماتفاقو ، لديهم مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية

، نظًرا ألن جميع عينة الدراسة ذكوًرا وإناثا هم طلبة لديهم الرقمية تنمية قيم المواطنةفي  االجتماعي

 جامعات خاصة يتعرضون لنفس المؤثرات.

؛ عبد 2019 ؛ السعيدي،2018، السرحان والسليحاتالدراسات )نتيجة مع هذه ال واتفقت

 الجنس.وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير عدم ( التي أكدت 2020الرحمن، 

( التي أكدت وجود فروق ذات داللة إحصائية 2020) العمري هذه النتيجة مع دراسة  واختلفت

 .اإلناثوذلك لصالح  الجنستعزى لمتغير 

( التي أكدت وجود فروق ذات داللة 2018هذه النتيجة مع دراسة أبو المجد واليوسف ) واختلفت

 وذلك لصالح الذكور. الجنسإحصائية بين استجابات طلبة كلية التربية تعزى لمتغير 

 :الدرجة العلمية .ب

استجابات الطلبة في بين متوسطات  اإحصائيً  دالةوجود فروق و ( 11نتائج الجدول ) أظهرت

ُتعزى الجامعات األردنية الخاصة عن دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية 

تعزى لمتغير الدرجة  على االستبانة الكلية، لصالح )بكالوريوس( الدرجة العلميةالختالف متغير 

، تنمية قيمة احترام النفس واآلخرين" في المجال األول "دور مواقع التواصل االجتماعي فيالعلمية، و 

 .المجال الثاني "دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين"و 
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في المجال الثالث "دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة  اإحصائيً  دالةعدم وجود فروق 

 تغير الدرجة العلمية.تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين" تعزى لم

مواقع  على التواصل عبر بكالوريوس(ال) الدرجة العلمية إقبال طلبةوتفسر الباحثة هذه النتيجة ب

بسبب المستوى العمري  (دراسات عليا) الدرجة العلمية طلبةالتواصل االجتماعي بدرجة أكبر من 

كبر من طلبة الدراسات أغ ا وقت فر لديهم و  مواقع التواصل االجتماعيا لاألكثر استخدامً  وأنهم ،األصغر

مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة  العليا، وبالتالي يزيد مستوى الوعي الرقمي لتقييم دور

 .لديهم الرقمية

 :عدد الحساباتج. 

استجابات الطلبة بين متوسطات  اإحصائيً  دالةوجود فروق عدم ( 12نتائج الجدول ) أظهرت

في الجامعات األردنية الخاصة عن دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية 

 .عدد الحسابات على مواقع التواصل االجتماعيُتعزى الختالف متغير 

المتعددة،  مواقع التواصل االجتماعي سهولة التسجيل واستخداموتفسر الباحثة هذه النتيجة ب 

توفر أن مواقع التواصل االجتماعي ، كما البيئات الرقمية المتعددةوالتي تنسجم جميعها مع واقع 

قيم المواطنة الرقمية وبالتالي تنمي  ،خدمات وميزات متقاربة ومتشابهة، فيختار الطلبة ما يناسبهم منها

فيما يتعلق باستخدام  ةؤولالمهارات المسالطلبة في  تمهارات وسلوكيالديهم من خالل تنمية 

عدد الحسابات التي إيجابياتها، بغض النظر عن على االستفادة من  وتساعدهم ،الرقمية التكنولوجيا

 .يمتلكها الطالب على مواقع التواصل االجتماعي

 الكلية:

استجابات الطلبة بين متوسطات  اإحصائي دالةوجود فروق عدم ( 14أظهرت نتائج الجدول )

في الجامعات األردنية الخاصة عن دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية 
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بسبب تشكل الوعي والفهم واإلدراك وذلك  وتفسر الباحثة هذه النتيجة الكليةُتعزى الختالف متغير 

ومفاهيمها نتيجة دراستها في مساقات متطلبات الجامعة التي تدرس في  قيم المواطنة الرقميةلديهم ب

دور مواقع التواصل طلبة الجامعات الخاصة لبدقة مالحظة  جميع كليات الجامعة؛ مما أسهم

 فقراتتوافق  الكلية التي يدرسون بها، فضال عنباختالف  االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية

الحالية المتضمنة في استبانة الدراسة  الجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقميةدور مواقع التواصل ا

 الواقع الذي يعايشه جميع طلبة الجامعات الخاصة. مع 

عدم ( التي أكدت 2020 العمري، ؛2020الدراسات )عبد الرحمن، هذه النتيجة مع  واتفقت

 الكلية. وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير

 التوصيات 

 باآلتي: توصي الباحثةفي ضوء نتائج الدراسة، 

عقد مؤتمرات تثقيفية وتوعوية عن دور مواقع التواصل االجتماعي في تفعيل احترام النفس  -

 واآلخرين في الجامعات والمدارس.

التعاون مع وحدة مكافحة الجرائم االلكترونية لعقد جلسات للطلبة على اختالف أعمارهم  -

 بأهم الواجبات والحقوق في العالم االفتراضي.لتوعيتهم 

 عقد ورش عمل تثقيفية حول إدارة الوقت المستخدم في متابعة مواقع التواصل االجتماعي. -

 توعية طلبة الجامعات بضرورة االبتعاد عن الحسابات المشبوهة. -

المواطنة الرقمية دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المزيد من الدراسات حول  إجراء -

 .لطلبة المدارس
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 المقترحات:

 إعداد منهج دراسي لطلبة الجامعات يتحدث عن قيم المواطنة الرقمية. -

إلنشاء موقع تواصل اجتماعي خاص للجامعة لسهولة  (IT)التعاون مع قسم المعلومات  -

 التواصل ما بين الطلبة والخريجين والهيئة التدريسية.

على مواقع التواصل االجتماعي تمنع استخدام أو نسخ الصور اال العمل على ابتكار تحديث  -

 بموافقة صاحبها.
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 (1الملحق )
 االستبانة بصورتها األولية

 

 
 

 ة/المحترمة...................................../حضرة الدكتور
 ورحمة هللا وبركاتهالسالم عليكم 

في تنمية قيم المواطنة الرقمية  مواقع التواصل االجتماعي دور "تعد الباحثة دراسة بعنوان 
 ."ةلدى طلبة الجامعات األردنية الخاص

من  المناهج وطرق التدريسلمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في  وذلك استكماالً  
مواقع التواصل  دور“تقصي للهدف الدراسة تم تطوير استبانة جامعة الشرق األوسط، وتحقيقا ً 

، حيث تكونت ”االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة
تعليم النفس دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة األول:  المجال: تثالثة مجاالمن 

دور مواقع التواصل االجتماعي في الثاني:  المجال( فقرة. 15وتكون من ) والتواصل مع اآلخرين،
دور مواقع التواصل : الثالث المجال .( فقرة19وتكون من )احترام النفس واآلخرين، تنمية قيمة 

 .( فقرة18وتكون من )حماية النفس واآلخرين، االجتماعي في تنمية قيمة 
في مجال البحث العلمي، نأمل التكرم بإبداء آرائكم ولما عرف عنكم من خبرات وقدرات عالية 

حول وضوح الفقرات وانتمائها للمجال المقاس وإبداء مالحظاتكم، كما نأمل التفضل بإضافة ما ترونه 
 مناسًبا من مقترحات. 

 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 .حسينآالء صالح أبو الباحثة:                                  
 البيانات الشخصية للمحكم:

 االسم: ..................................................................................
 التخصص: ..............................................................................

 ................................................................................ الجامعة:
 الرتبة األكاديمية: ........................................................................
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  القسم األول: البيانات الديموغرافية

 ( في المكان المناسب:Xأرجو التكرم باإلجابة عن جميع الفقرات بوضع إشارة ) 
 

 الجنس: -1

 ذكر  
 أنثى  

 
 : ةالعلمي الدرجة -2

 بكالوريوس 
 دراسات عليا  

  
 على:عدد الحسابات  -3

 حساب واحد 
 حسابين  
 حسابات فأكثر 3 

 : الكلية -4

 علمية 
  إنسانية  
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 :القسم الثاني: فقرات االستبانة

 العبارة الرقم
الفقرة انتماء 

 للمجال
الصياغة 

 اللغوية
 وضوح الفقرة

 التعديل
 ال نعم ال نعم ال نعم

 في تنمية قيمة احترام النفس واآلخرين مواقع التواصل االجتماعي دور المجال األول: 
        تزيد مواقع التواصل االجتماعي من ثقافتي العامة  1
        لدي االلتزام بمعايير السلوك الحسن  تزيد مواقع التواصل االجتماعي 2

3 
سؤال اآلخرين قبل  التواصل االجتماعي مواقععلمني استخدام 

 نسخ الصور الخاصة بهم أواستخدام 
       

4 
ساعدتني مواقع التواصل االجتماعي مراعاة الضوابط االجتماعية 

 عند استخدام التكنولوجيا
       

5 
وجهتني مواقع التواصل االجتماعي تجنب التحدث مع أشخاص ال 

 أعرفهم
       

6 
شجعتني مواقع التواصل االجتماعي على االلتزام بمراعاة الحقوق 

 والمسؤوليات الرقمية 
       

7 
ساهمت مواقع التواصل االجتماعي في تقبلي لآلخرين بغض النظر 

 الجنس أواللون  أوعن الطبقة 
       

        عودتني مواقع التواصل تقديم معلومات موثوقة وصحيحة لآلخرين 8
        التعرف على القوانين الرسمية لمكافحة الجرائم الرقمية ساعدني 9

10 
االلتزام بسياسات االستخدام للمواقع الرقمية الصادرة  رّسخت لدي

 من الجهات المختصة
       

11 
زادت مواقع التواصل االجتماعي من مستوى ثقة اآلخرين في 

 التعامل معي 
       

التواصل احترام رأي اآلخرين ومشاعرهم في البيئة عودتني مواقع  12
 الرقمية

       

13 
شجعتني على الصدق في األقوال واألفعال عند محاورة اآلخرين 

 عبر الفضاء الرقمي
       

14 
مصادر  إلىاكسبتني مواقع التواصل االجتماعي القدرة للوصول 

 معلومات متعددة
       

التحقق من مصادر المعلومات قبل مشاركتها مع  إلىوجهتني  15
 اآلخرين
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 العبارة الرقم
الفقرة انتماء 

 للمجال
الصياغة 

 التعديل وضوح الفقرة اللغوية
 ال نعم ال نعم ال نعم

 حماية النفس واآلخرين في تنمية قيمة مواقع التواصل االجتماعي دور : الثانيالمجال 

1 
بالقوانين والعقوبات الخاصة بالجرائم ساهمت في توعيتي 

 اإللكترونية
       

        عن استخدام برامج القرصنة والبرمجيات غير اآلمنة أبعدتني 2
        تشجعني على التأكد من مصدر أي معلومة قبل نشرها. 3
        تحفزني لقراءة الئحة الخصوصية قبل تحميل البرامج االلكترونية. 4

5 
أن ال أفصح عن بياناتي الخاصة ألي شخص آخر عبر  توجهني

 اإلنترنت.
       

        في توعية اآلخرين لسلبيات استخدام التكنولوجيا الرقمية. ساعدتني 6

7 
المواقع اإللكترونية التي تهدد أمن  إلىالدخول  تجنب إلى أرشدتني
 .البيانات

       

        اآلمن لإلنترنت في المجتمع.على نشر ثقافة االستخدام  ساعدتني 8

9 
تدربت من خاللها على تحديث برنامج حماية الفيروسات المثبت 

 في الجهاز باستمرار.
       

        .مرور قوية اتكلموجهتني لتعيين  10

11 
أرشدتني لعدم استخدام بياناتي الشخصية ككلمة مرور على 

 اإلنترنت.
       

        الرقمية مبالقوانين والعقوبات بالجرائساهمت في توعيتي  12

13 
عززت استخدامي ألدوات فلترة المواقع اإللكترونية ومحركات 

 البحث.
       

ساعدني على كيفية التواصل مع الشركة االم عند الشعور بالتهديد  14
 انتحال الشخصية. أو

       

15 
ألي شخص  وجهتني لعدم اإلفصاح عن كلمات المرور الخاصة بي

 آخر.
       

        وجهتني على الحفاظ على الملكية الفكرية  16
        ها.تقييم موثوقية المعلومات قبل استخداموجهتني ل 17
        ساعدتني على توعية اآلخرين بالقوانين الخاصة بالجرائم الرقمية. 18
        ساعدتني على فهم الحقوق الرقمية األساسية 19
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 العبارة الرقم
الفقرة انتماء 

 للمجال
الصياغة 

 التعديل وضوح الفقرة اللغوية
 ال نعم ال نعم ال نعم

 تعليم النفس والتواصل مع اآلخرين في تنمية قيمة  مواقع التواصل االجتماعي دور: الثالثالمجال 
        ساعدني استخدام اإلنترنت بشكل واعي ومسؤول. 1
        استخدام التكنولوجيا في التواصل مع زمالئي الطلبة.على  ساعدتني 2
        ساعدتني على مشاركة المعلومات مع اآلخرين عبر االنترنت. 3
        زادت قدرتي على التعامل مع التطبيقات الرقمية المختلفة 4
        أسهمت في تنمية ثقافة التعلم الذاتي لدي للحصول على المعلومة. 5
        شجعتني على التسوق االلكتروني والشراء من متاجر االنترنت.  6

7 
أكسبتني المهارة في حل المشكالت التي تواجهني من خالل 

 اإلنترنت.
       

        عززت من معرفتي بكيفية التبادل اإللكتروني للمعلومات. 8
        زادت من دافعيتي نحو الدراسة والتصفح عبر االنترنت 9

        أكسبتني المعرفة الالزمة الستخدام التجارة اإللكترونية  10

11 
في توعيتي بأسس عمليات البيع والشراء والدفع عبر  ساهمت

 اإلنترنت.
       

        ساعدتني على توعية اآلخرين بعدم نشر الشائعات في المجتمع. 12
        عبر االنترنت.زادت من دافعيتي نحو القراءة والكتابة والتصفح  13
        اآلخرين بسهولة وُيسر. إلىساعدت على نقل خبراتي بالتكنولوجيا  14
        ساعدتني في تنظيم وقتي ووضع جدول يومي ألعمالي. 15
        لدي ةساهمت في رفع مستوى اللغات األجنبي 16
        ساهمت في ابتداع أفكار جديدة في الدراسة 17

18 
شجعتني على بناء عالقات اجتماعية مع أفراد المجتمع عبر 

 الفضاء االلكتروني 
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 (2)الملحق 
 مرتبة حسب الدرجة العلمية المحكمين لالستبانةالسادة قائمة بأسماء 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 الرقم اسم المحكم الرتبة االكاديمية التخصص/الجامعة
 1 الهام الشلبي ةالدكتور  استاذ المناهج وطرق التدريس/ جامعة الشرق األوسط

 2 الدكتور حامد العبادي استاذ تكنولوجيا التعليم / جامعة الّشرق األوسط
 3 الدكتور علي حورية استاذ إدارة وتخطيط تربوي / جامعة الّشرق األوسط

 4 الدكتور محمد حمزة استاذ المناهج وطرق التدريس / جامعة الشرق األوسط
 5 الدكتور بهجت التخاينة استاذ مشارك الجامعة العربية المفتوحةمناهج وطرق التدريس / 

 6 الدكتور حمزة العساف استاذ مشارك تكنولوجيا التعليم / جامعة الشرق االوسط
 7 الدكتور خالد الحمادين استاذ مشارك قيادة تربوية / جامعة جرش

 8 السعيد خليل الدكتور أستاذ مشارك تكنولوجيا التعليم / جامعة الشرق األوسط
 9 الدكتور حسين أبو رياش استاذ مساعد علم النفس التربوي / الجامعة العربية المفتوحة

 10 سميرة الشرمان ةالدكتور  استاذ مساعد مناهج العلوم وطرق تدريسها / الجامعة العربية المفتوحة
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 (3الملحق )
 االستبانة بصورتها النهائية

 

 الطالبة،، أختي الطالبأخي 
 وبعد،تحية طيبة 

" دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية  ُتعد الباحثة دراسة بعنوان
لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير  وذلك استكماالً  "لدى طلبة الجامعات األردنية الخاصة 

 .في تخصص المناهج وطرق التدريس من جامعة الشرق األوسط
وتحقيًقا لهدف الدراسة تم تطوير استبانة مكونة من جزأين: الجزء األول للكشف عن دور مواقع 
التواصل االجتماعي في تنمية قيم المواطنة الرقمية. والجزء الثاني/ للكشف عن دوافع استخدام مواقع 

 التواصل االجتماعي.
ها االنتماء للمجتمع في العالم بأن (:2016علًما بأن المواطنة الرقمية كما ُيعرفها )الكفافي,

االفتراضي بكل ما يتضمنه من حقوق وواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق االفراد في المجتمع 
 والمشاركة الفاعلة فيه. 

 إجراءلذا أرجو اإلجابة على جميع الفقرات بدقة وعناية، والتعاون مع الباحثة لتحقيق الهدف من 
 غراض البحث العلمي "فقط" علًما بأن المعلومات ستعامل بسرية تامة.هذه الّدراسة وإنجاحها أل

 وتفصلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 الباحثة: آالء صالح أبو حسين    
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 البيانات الديموغرافية 

 ( في المكان المناسب:Xأرجو التكرم باإلجابة عن جميع الفقرات بوضع إشارة )
 

 الجنس: -1

 ذكر  
 أنثى  

 
 : ةالعلمي الدرجة -2

 بكالوريوس 
 دراسات عليا 

  
 مواقع التواصل االجتماعي:عدد الحسابات على  -3

 حساب واحد 
 حسابين  
 حسابات فأكثر 3 

 : الكلية -4

 علمية 
  إنسانية  
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  لجزء األول: دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية المواطنة الرقمية.ا

رقم 
الفقر

 ة
 الفقرة

 درجة الموافقة

أوافق 
ال  محايد أوافق بشدة

 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

  المجال األول: دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة احترام النفس واآلخرين
      تزيد مواقع التواصل االجتماعي من ثقافتي العامة  1
      ترسخ مواقع التواصل االجتماعي لدي االلتزام بمعايير السلوك الحسن  2

3 
 أوعلمتني مواقع التواصل االجتماعي استئذان اآلخرين قبل استخدام 

 نسخ الصور الخاصة بهم
     

4 
ساعدتني مواقع التواصل االجتماعي مراعاة الضوابط االجتماعية عند 

 استخدام التكنولوجيا
     

5 
وجهتني مواقع التواصل االجتماعي تجنب التحدث مع أشخاص ال 

 أعرفهم
     

6 
شجعتني مواقع التواصل االجتماعي على االلتزام بمراعاة الحقوق 

 والمسؤوليات الرقمية 
     

7 
ساهمت مواقع التواصل االجتماعي في تقبلي لآلخرين بغض النظر 

 الجنس أواللون  أوعن الطبقة 
     

      عودتني مواقع التواصل تقديم معلومات موثوقة وصحيحة لآلخرين 8
      ساعدتني التعرف على القوانين الرسمية لمكافحة الجرائم الرقمية 9

10 
رّسخت لدي االلتزام بسياسات االستخدام للمواقع الرقمية الصادرة من 

 الجهات المختصة
     

      زادت مواقع التواصل االجتماعي مستوى ثقة اآلخرين في التعامل معي  11

12 
عودتني مواقع التواصل احترام رأي اآلخرين ومشاعرهم في البيئة 

 الرقمية
     

13 
شجعتني على الصدق في األقوال واألفعال عند محاورة اآلخرين عبر 

 الفضاء الرقمي
     

      التحقق من مصار المعلومات قبل مشاركتها مع اآلخرين إلىوجهتني  14
 المجال الثاني: دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية قيمة حماية النفس واآلخرين

      ساهمت في توعيتي بالقوانين والعقوبات الخاصة بالجرائم اإللكترونية 15
      غير اآلمنةأبعدتني عن استخدام برامج القرصنة والبرمجيات  16
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      تشجعني على التأكد من مصدر أي معلومة قبل نشرها. 17
      تحفزني لقراءة الئحة الخصوصية قبل تحميل البرامج االلكترونية. 18

19 
توجهني أن ال أفصح عن بياناتي الخاصة ألي شخص آخر عبر 

 اإلنترنت.
     

      التكنولوجيا الرقمية. ساعدتني في توعية اآلخرين لسلبيات استخدام 20

21 
المواقع اإللكترونية التي تهدد أمن  إلىتجنب الدخول  إلىأرشدتني 
 البيانات.

     

      ساعدتني على نشر ثقافة االستخدام اآلمن لإلنترنت في المجتمع. 22

23 
تدربت من خاللها على تحديث برنامج حماية الفيروسات المثبت في 

 الجهاز باستمرار.
     

      وجهتني لتعيين كلمات مرور قوية. 24
      أرشدتني لعدم استخدام بياناتي الشخصية ككلمة مرور على اإلنترنت. 25
      عززت استخدامي ألدوات فلترة المواقع اإللكترونية ومحركات البحث. 26

27 
 أوساعدتني على كيفية التواصل مع الشركة االم عند الشعور بالتهديد 

 انتحال الشخصية.
     

28 
عدم اإلفصاح عن كلمات المرور الخاصة بي ألي  إلىوجهتني 

 شخص آخر.
     

      تقييم موثوقية المعلومات قبل استخدامها. إلىوجهتني  29
      ساعدتني على توعية اآلخرين بالقوانين الخاصة بالجرائم الرقمية. 30

 االجتماعي في تنمية قيمة تعليم النفس والتواصل مع اآلخرينالمجال الثالث: دور مواقع التواصل 
      علمتني استخدام اإلنترنت بشكل واعي ومسؤول. 31
      ساعدتني على استخدام التكنولوجيا في التواصل مع زمالئي الطلبة. 32
      ساعدتني على مشاركة المعلومات مع اآلخرين عبر االنترنت. 33
      تنمية ثقافة التعلم الذاتي لدي للحصول على المعلومة.أسهمت في  34
      شجعتني على التسوق االلكتروني والشراء من متاجر االنترنت.  35
      أكسبتني المهارة في حل المشكالت التي تواجهني من خالل اإلنترنت. 36
      عززت من معرفتي بكيفية التبادل اإللكتروني للمعلومات. 37
      أكسبتني المعرفة الالزمة الستخدام التجارة اإللكترونية  38

39 
ساهمت في توعيتي بأسس عمليات البيع والشراء والدفع عبر 

 اإلنترنت.
     

      ساعدتني على توعية اآلخرين بعدم نشر الشائعات في المجتمع. 40
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      االنترنت.زادت من دافعيتي نحو القراءة والكتابة والتصفح عبر  41
      اآلخرين بسهولة وُيسر. إلىساعدت على نقل خبراتي بالتكنولوجيا  42
      ساعدتني في تنظيم وقتي ووضع جدول يومي ألعمالي. 43
      ساهمت في رفع مستوى اللغات األجنبية لدي 44

45 
شجعتني على بناء عالقات اجتماعية مع أفراد المجتمع عبر الفضاء 

 االلكتروني 
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 (4الملحق )
 كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط
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 ( 5الملحق )
  وزارة التعليم العالي للجامعات الخاصةمن  تسهيل مهمة كتاب
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 (6الملحق )
  (Krejcie & Morgan, 1970)  جداول كريجسي ومورجان
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 (7الملحق )
 جدول بأسماء الجامعات الخاصة التي تم تطبيق الدراسة على طلبتها

  

عدد الكلي للطلبة 
 الملتحقين

عدد طلبة 
 الماجستير

عدد طلبة 
  الجامعةاسم  البكالوريوس

 1 جامعة االسراء 4742 361 5103
 2 جامعة البترا 6200 190 6390
 3 جامعة الزيتونة 7787 358 8145
 4 جامعة الشرق االوسط 3819 520 4339
 5 جامعة العلوم التطبيقية 5693 295 5988
 6 جامعة عمان االهلية 6163 648 6811
 7 جامعة عمان العربية 2475 907 5182

  المجموع 36879 3502 41958


