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This study aims to uncover some of the dimensions of digital citizenship 

awareness among middle and high school teachers of Arabic language and their 

educational supervisors in Riyadh and test any statistical significance of three 

variables: qualification, type of job and educational stage been taught (middle or 

high school). To validate the hypotheses of this research and answer its 

questions, the researcher used the descriptive survey method and designed a 

questionnaire that included some of the dimensions of digital citizenship and its 

indicators such as digital communication, digital etiquette and digital security. 

The study was conducted during the second semester of the school year 1439-

1440 Hijri. The study sample consisted of 158 middle school teachers of Arabic 

language, 150 High school teachers of Arabic language and 47 educational 

supervisors. The results of the study show that the average level of digital 

citizenship awareness among teachers of middle and high schools and 

supervisors was fairly high. The study also shows that there is no effect 

regarding the variable of the educational stage in the case of teachers and 

supervisors, whereas the variables of qualification and type of job affected the 

level of awareness of digital citizenship.  
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الرقمية لدى معلمات الل ة العربية ومشرفاتها مستوى الوعي بأبعاد املواطنة . (2022)عافشي، ابتسام. 

 212 –951 (،1) 8. جملة العلوم الرتبوية، الرتبويات .دينة الرياض

شرفاتها مستوى الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية لدى معلمات الل ة العربية وم

 (1)الرتبويات .دينة الرياض

 أ.د. ابتسام بنت عباس عافشي

 املستخلص:

الدراسة الكشف عن مستوى وعي معلمات اللغة العربية ومشرفاتها الرتبويات استهدفت 

للمرحلتني املتوسطة والثانوية مبدينة الرياض ببع  أبعاد املواطنة الرقمية، ومعرفة أثر متغري 

)املرحلة، املؤهل، الوظيفة(، يف ذلك. وللتحقق من أسئلة البحث وفروضه استخدمت الباحثة املنهج 

سحي، وصممت استبانة تضمنت بع  أبعاد املواطنة الرقمية واملؤشرات املندرجة حتتها الوصفي امل

متثلت يف: التواصل الرقمي، السلوك الرقمي، األمن الرقمي. مت تطبيقها يف الفصل الدراسي الثاني 

( 160( معلمة من معلمات اللغة العربية للمرحلة املتوسطة، و )168هـ على )1440 -1439من العام 

( مشرفة تربوية. أظهرت النتائج أن املتوسط العام ملستوى وعي معلمات 48علمة للمرحلة الثانوية و )م

املرحلة املتوسطة والثانوية ومشرفاتها الرتبويات بأبعاد املواطنة الرقمية جاء بدرجة تقدير كبرية. 

يؤثر املستوى العلمي  كما أنه ال يوجد أثر ملتغري املرحلة عند كل من املعلمات واملشرفات، بينما

 والوظيفة يف مستوى الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية.

 . معلمات اللغة العربية، املواطنة الرقميةالكلمات املفتاحية: 
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 مقدمة:

تواجه منظومة الرتبية مجلة من التحديات املؤثرة نتيجة التطور اهلائل يف استخدام التقنية يف 

يف ظل توجيه التكنولوجيا لشتى جماالت احلياة ، واقتصاديا وثقافيا واجتماعياأنظمة اجملتمعات 

صبح على الرتبية مسؤولية إعداد األفراد للعيش يف اجملتمع الرقمي والوقاية من أخطار أ

 التكنولوجيا واإلفادة املثلى من إجيابياتها.

 عامل بال حواجز، ونتيجة لذلك أصبحت التكنولوجيا وسيلة لتحويل الفرد إىل مواطن يف

وظهر مفهوم املواطنة الرقمية كنموذج مثالي للمواطنة يف القرن احلادي والعشرين، كتوجيه 

 لالنتفاع بالتقنية احلديثة، ومحاية من أخطارها والتعامل الذكي معها.

وتشري األدبيات إىل أن ظهور مفهوم املواطنة الرقمية يعود إىل مقالة نشرتها اجلمعية الدولية 

  م بعنوان "املواطنة الرقمية" معاجلة السلوك املالئم للتكنولوجيا.2004لتكنولوجيا يف التعليم عام ل

(Ribble. Bailey & Ross, 2004) 
 اًلومسؤو اآمًن استخداًماالقدرة على استخدام التكنولوجيا "حول  املواطنة الرقميةوتدور  

: بأنها( Miles, 2011, 2ويضيف مايلز ) (Farmer, 2011, 292فارمر)  "اووطنيًّ اًلوفعا اوانتقائيًّ

 قواعد االستخدام األمثل واملسؤول للتكنولوجيا "

واملواطنة الرقمية "جمموعة من الضوابط واملعايري والقواعد واألفكار والقيم املتبعة يف 

االستخدام اآلمن، من االستخدام املسؤول واألمثل للتقنية الرقمية، واليت حيتاجها املواطنون بهدف 

  .(44، ص2016خالل التوجيه حنو منافع التقنية واحلماية من أخطارها" )الدهشان والفويهي، 

يتضح أنها تدور حول كيفية املشاركة بأمان يف مجيع السابقة بالنظر إىل التعريفات و

شبكات الوسائط الرقمية، بداية من الرسائل النصية القصرية إىل الربيد اإللكرتوني وال

االجتماعية، حيث تهتم بالتوجيه واحلماية وفهم قواعد التنقل اآلمن يف شبكة اإلنرتنت، والتواصل 

الفعال باستخدام األدوات الرقمية، ومعرفة الضوابط والسلوكيات املرتبطة بالعامل الرقمي 

 وعواقب انتهاك تلك القواعد.

ام املالئم للتقنية، حيث يرى ريبيل وتتفق األدبيات أن مثة تسعة أبعاد تشكل أساس االستخد

Ribble, 2011, (2012( يف الدوسري )2018 )تلك األبعاد توفر نقطة انطالق ملساعدة مجيع  أن

إىل وعي أفضل بالقضايا املتعلقة بالتقنية، وتتحدد تلك األبعاد يف  للوصولمستخدمي التقنية 
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 (2018 ، آل دحيم،2018 ، الرباح،2018، الدوسري، 2011 )سنكارا،

التقنية اإلتاحة الرقمية: وتدور حول إتاحة احلقوق الرقمية املتساوية وتقديم التسهيالت 

بني األفراد الفاعلة فهم طرق التواصل ويقصد به  التواصل الرقمي:لكافة أفراد اجملتمع. 

ا ملا تثقيف األفراد رقميًّتتضمن حمو األمية الرقمية: و طرق ميسرة.باستخدام األجهزة الرقمية، ب

قواعد ويتضمن السلوك الرقمي: . حيتاجونه من معلومات ومهارات للتعامل مع األجهزة الرقمية

القانون أثناء استخدام التقنية، وسبل مواجهة السلوك غري املرغوب.  السلوك الرقمي الصحيح

عقوبة الرقمي: يقصد به القيود التشريعية اليت حتكم استخدام التقنية واليت يتعرض خمالفها ل

احلقوق الرقمية: ويقصد بها احلريات اليت يتمتع بها اجلميع يف العامل الرقمي، كحق . قانونية

الصحة الرقمية: ويقصد بها الصحة النفسية واجلسدية يف العامل . اخلصوصية وحرية التعبري

مية: التجارة الرق اليت قد يتعرض هلا مستخدمو التقنية.فسية النصحية والملشكالت وا الرقمي،

األمن الرقمي: الوعي بقوانني احلماية الرقمية. ا مع أهمية تتمثل يف بيع وشراء السلع إلكرتونيًّ

من املخاطر احملتملة اليت تهدد مستخدمي التقنية، وطرق محاية  احلماية الرقمية، يهتم بإجراءاتو

 .البيانات الرقمية

ن مبدأ املشاركة املتكافئة واملساواة وبالنظر إىل أبعاد املواطنة الرقمية يتضح أنها تنطلق م

استخدام ما يالئم احتياجاتهم من اخليارات  على الرقمية، وتهتم بأن ميتلك املواطنون القدرة

الرقمية، وضمان وصوهلم إىل مستوى تعليمي وثقايف ميكنهم من االستخدام األمثل للتكنولوجيا، 

حرتام القوانني الرقمية والتشجيع على االلتزام بها مبراعاة القيم واملبادئ ومعايري السلوك الالئق، وا

 ضمانا للحقوق والواجبات واختاذ االحتياطات لضمان السالمة الشخصية يف التعامالت الرقمية.

ونتيجة لدور املواطنة الرقمية يف تعزيز سلوكيات املواطن، سعت عدد من الدول املتقدمة 

من ذلك ما قامت به بريطانيا والواليات املتحدة كوسيلة للمشاركة يف خدمة الوطن، و الختاذها

سرتاليا أوكندا لتدريس مواضيع املواطنة الرقمية يف إطار منهج الرتبية الرقمية، كما وضعت 

حتت شعار االتصال بثقة: تطوير مستقبل اسرتاليا الرقمي، الذي يتضمن تدريب املعلمني  مشروعًا

 .(2014 وطنية متكاملة )اجلزار، على قيم وأبعاد املواطنة الرقمية وفق خطة

 ا يف مواجهة أخطار املواطنة الرقمية،ا مهمًّركيزة أساسية وعنصًر ةوال شك أن املعلم 
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للتعامل مع العامل الرقمي. يف ذلك  وتوجيه سلوكياتهمواإلسهام بفعالية يف تطوير أداء املتعلمني 

( أن املعلمني قدوة لطلبتهم يف 2018، حمروس، 2018، الشويلي، 2015 ،كل من )احلصري يرى

ضرورة ملواجهة التطور التقين، واكتساب ك ،املواطنة الرقميةأبعاد تحقيق لتطوير فهم ثقايف 

يف فهم طبيعة العامل الرقمي وسبل التعامل  مما يساعد السلوك الرقمي اآلمن يف التعامل مع التقنية

 .والتعامل معهااملتوقعة واملشكالت  معه، وفهم القضايا

وقد استهدفت عدد من الدراسات الكشف عن مدى إدراك املعلم ألبعاد املواطنة الرقمية  

( Berardi, 2016واملمارسات املرتبطة بها يف املراحل التعليمية املختلفة، من ذلك دراسة برياردي )

همية وفعالية منهج املواطنة الرقمية يف الواليات واليت تناولت مدى إدراك معلمي املرحلة االبتدائية أل

( معلما، وبينت النتائج أن املعلمني يرون يف تدريس 206املتحدة، صمم الباحث استبانة طبقت على )

املواطنة الرقمية ضرورة ملحة، ولكنهم يفتقرون إىل رؤية واضحة حول مفاهيمها وتدريسها 

( درجة معرفة معلمي الدراسات االجتماعية 2015) بشكل أكثر فاعلية. وتناولت دراسة احلصري

( معلم، وأظهرت 100باملدينة املنورة باملواطنة الرقمية وأبعادها، صمم الباحث استبانة طبقها على )

النتائج أن درجة إملام املعلمني باملواطنة الرقمية وأبعادها متدن، وأوصى الباحث بأهمية زيادة وعي 

الرقمية، وإجراء املزيد من الدراسات يف هذا اجملال. كما أجرى الشمري  املعلمني بأبعاد املواطنة

( دراسة هدفت إىل الكشف عن مدى توافر قيم املواطنة الرقمية لدى معلمي احلاسب اآللي 2015)

ا، وتوصلت ( معلًم85يف املرحلة املتوسطة حبفر الباطن، صمم الباحث استبانة طبقها على )

واطنة الرقمية تتوافر لدى املعلمني بدرجة كبرية، وأوصت بإجراء مزيد من الدراسة إىل أن قيم امل

الدراسات لكشف درجة وعي املعلمني واملعلمات يف التخصصات املختلفة. وهدفت الدراسة اليت 

( إىل التعرف على مستوى توافر معايري املواطنة الرقمية لدى معلمي 2018قام به الدوسري )

( معلما ومعلمة، وأظهرت النتائج 280صمم الباحث استبانة طبقها على )، بالرياضاحلاسب اآللي 

توافر املعايري لدى املعلمني مبستوى عال لكل من االتصال الرقمي واللياقة الرقمية واحلقوق 

الرقمية، ومبستوى متوسط لكل من القانون الرقمي والصحة الرقمية وحمو األمية الرقمية. 

( حول 2018دراسات يف التخصصات املختلفة. ودارت دراسة التوجيري )وأوصى بإجراء املزيد من ال

حتديد أدوار معلم املرحلة الثانوية يف وقاية الطالب من االحنراف الفكري يف ضوء املواطنة 

، صمم بالرياضالرقمية، وحتديد متطلبات القيام بهذا الدور من وجهة نظر املشرفني الرتبويني 

( مشرف تربوي وأظهرت النتائج اتفاقهم على أدوار املعلم ومتطلبات 200ا على )الباحث استبانة طبًق
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تنفيذها بدرجة كبرية. وأوصى الباحث بإجراء دراسات لكشف مستوى وعي املعلمني بأبعاد 

( دراسة هدفت إىل الكشف عن مدى توافر قيم املواطنة 2018املواطنة الرقمية. وأجرى آل دحيم )

( مدربا 32، صمم الباحث استبانة طبقها على )بالرياضتدريب الرتبوي الرقمة لدى مدربي ال

قيم التجارة الرقمية يف املرتبة األوىل يليها االتصال الرقمي ثم حمو األمية  حيث جاءتتربويا، 

( حول حتليل العوامل املؤثرة على قيم املواطنة الرقمية لدى 2019الرقمية.. ودارت دراسة احملمد )

ا ومعلمة، صمم ( معلًم208الثانوية باألردن من وجهة نظر املعلمني، تكونت العينة من ) طلبة املرحلة

الباحث استبانة لقيم املواطنة الرقمية. وأظهرت النتائج أن مجيع اجملاالت اليت متثل العوامل املؤثرة 

واملؤهل على قيم املواطنة الرقمية حازت على درجة تقدير متوسطة، دون وجود فروق تعزى للخربة 

 العلمي.

بأبعاد املواطنة الرقمية،  وباستقراء الدراسات السابقة يتضح أنها أكدت على أهمية الوعي

والدور احملوري للمعلم يف إكساب املتعلمني السلوكيات املرتبطة بها، وتتفق الدراسة احلالية يف 

اد املواطنة الرقمية، هدفها العام مع الدراسات السابقة يف تقصي مستوى وعي املعلمني ببع  أبع

الدراسات  كما تتفق يف استخدام املنهج الوصفي املسحي واالستبانة كأداة للدراسة، إال أن

يف  ختصصات دراسية خمتلفة كاحلاسب اآللي والرتبية الوطنيةاملعلمني يف  استهدفت السابقة

يف كشف مستوى  -يف حدود اطالع الباحثة  –بينما ينفرد البحث احلالي  مرحلة دراسية واحدة،

معلمات اللغة العربية ومشرفاتها الرتبويات يف املرحلتني املتوسطة والثانوية. وقد أفادت  كل من

الباحثة من الدراسات السابقة يف إعداد االستبانة واملعاجلة اإلحصائية وتأصيل وإثراء اإلطار 

 النظري.

 مشكلة الدراسة: 

قمي وذلك بالتواصل اإللكرتوني الفاعل، حنو التحول الر 2030انطلقت رؤية اململكة 

وتنمية البنية التحتية الرقمية، وجعلت من )املواطنة املسؤولة( عنوانا لالهتمام بثقافة املواطن 

الرقمية ومحايته ضد املخاطر والتحديات الفكرية يف البيئات الرقمية. وعليه مت تشكيل اللجنة 

بتاريخ  61علومات الصادرة بقرار من جملس الوزراء رقم الوطنية لتقنني احملتوى األخالقي لتقنية امل

هـ بشأن تنظيم احملتوى اإلعالمي واألخالقي جبميع وسائطه املعلوماتية )التقليدية 5/2/1436

 واإللكرتونية(.
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ا لتحقيق ذلك بادرت عدد من اجلامعات السعودية بعقد امللتقيات التوعوية، من ذلك وسعًي

 2019يناير  23 - 22ملتقى األمن الفكري األول )املواطنة الرقمية( الذي نظمته جامعة امللك خالد 

ضرورة تفعيل دور املؤسسات التعليمية يف توعية والذي أوصى بشاركة سبع جامعات سعودية، مب

. االهتمام بدور املرأة السعودية يف صناعة الوعي الرقميولتحقيق مبادئ املواطنة الرقمية،  الشباب

يناير  24كما عقدت جامعة أم القرى ملتقى املواطنة الرقمية )حنو جمتمع إلكرتوني آمن( 

يف  م، الذي ركز على دور املؤسسات التعليمية يف صناعة الوعي الفكري يف اجملتمع الرقمي2019

من املقرتحات لتدعيم وعي املعلمني والطالب بتفاق املواطنة  فيها عدد تقدم 2030رؤية  ضوء

وبادرت جامعة اجملمعة بتدشني )مشروع املواطنة الرقمية( الذي اعتمد من مكتب حتقيق  الرقمية.

فة شر الثقاون الرؤية يف وزارة التعليم، ويهدف إىل املساهمة يف تعزيز مفاهيم املواطنة الرقمية،

الالزمة لالستخدام األمثل لوسائل التواصل االجتماعي لدى املعلمني وطالب التعليم العام والعالي 

 مستفيد يف كل مرحلة.  3000ويسعى الستهداف 

ويف ضوء ما تقدم جاءت احلاجة إىل إجراء الدراسة احلالية، اليت حتاول الوقوف على 

ات اللغة العربية ومشرفاتها الرتبويات مبدينة مستوى الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية لدى معلم

 الرياض؟ وميكن حتقيق ذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ما أبعاد املواطنة الرقمية الالزمة ملعلمات اللغة العربية ومشرفاتها الرتبويات؟ .1

املواطنة ما درجة وعي معلمات اللغة العربية للمرحلة املتوسطة يف مدينة الرياض بأبعاد  .2

 الرقمية؟

 ما درجة وعي معلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف مدينة الرياض بأبعاد املواطنة الرقمية؟ .3

ما درجة وعي مشرفات اللغة العربية الرتبويات للمرحلتني املتوسطة والثانوية يف مدينة الرياض  .4

 بأبعاد املواطنة الرقمية؟

يف استجابات معلمات اللغة  (α≤ 0.06)مستوى  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند .6

 العربية ومشرفاتها الرتبويات تعزى ملتغري املرحلة، املؤهل العلمي، الوظيفة؟

 أهمية الدراسة: 

تتناول الدراسة موضوع املواطنة الرقمية، واليت حتظى باهتمام عاملي وحملي متنام، حيث   .1

 تزداد احلاجة إليها بازدياد التقدم التقين.
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تقدم قائمة ببع  أبعاد املواطنة الرقمية الالزمة للمعلمات واملشرفات الرتبويات مما يبصرهن   .2

 بأهمية هذه األبعاد ومؤشرات تطبيقها.

تقدم تغذية راجعة للمهتمني يف وزارة التعليم حول مستوى الوعي باملواطنة الرقمية لدى معلمات  .3

ا يساعد يف رسم السياسات اليت تكفل اللغة العربية ومشرفاتها الرتبويات بالرياض، مم

 التطوير ومواجهة السلبيات.

قد توفر نتائج البحث وتوصياته معلومات تفيد يف تضمني أبعاد املواطنة الرقمية يف برامج  .4

 إعداد املعلمات يف اجلامعات السعودية.

 أهداف الدراسة:

 العربية ومشرفاتها الرتبويات.حتديد بع  أبعاد املواطنة الرقمية الالزمة ملعلمات اللغة  .1

حتديد مستوى وعي معلمات اللغة العربية للمرحلتني املتوسطة والثانوية مبدينة الرياض ببع   .2

 أبعاد املواطنة الرقمية.

حتديد مستوى وعي مشرفات اللغة العربية الرتبويات مبدينة الرياض ببع  أبعاد املواطنة  .3

 الرقمية.

رحلة، املؤهل العلمي، الوظيفة( يف مستوى وعي معلمات الكشف عن أثر بع  العوامل )امل .4

 اللغة العربية ومشرفاتها الرتبويات بأبعاد املواطنة الرقمية.

 حدود الدراسة:

تتناول الدراسة بع  أبعاد املواطنة الرقمية وهي )التواصل الرقمي، السلوك  احلدود املوضوعية:

 .الرقمي، األمن الرقمي(

تيار عينة من معلمات اللغة العربية للمرحلتني املتوسطة والثانوية، ومشرفاتها مت اخ احلدود البشرية:

 هـ.1440 -1439الرتبويات يف املدارس احلكومية مبدينة الرياض للعام 

- هـ1439الثاني من العام الدراسي )مت تطبيق الدراسة خالل الفصل الدراسي  احلدود الزمانية:
 .هـ(1440
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 مصطلحات الدراسة:

يعرف بأنه: شحنة عاطفية وجدانية قوية تتمكن من مظاهر السلوك لدى الفرد،  الوعي:

توجيه السلوك يف االجتاه ا كان ذلك أكثر قابلية لدعم وا وثباًتوكلما كان الوعي أكثر نضًج

 .(316، 2013" )اللقاني واجلمل، املرغوب

اللغة العربية ومشرفاتها الرتبويات ا يف هذه الدِّراسة بأنه: إدراك معلمات ويعّرف إجرائيًّ

 لبع  أبعاد املواطنة الرقمية، ويقاس بدرجة استجاباتهن يف األداة املعدة هلذا الغرض.

احملددات الثقافية واالجتماعية والصحية والقانونية املواطنة الرقمية: عرفت بأنها " أبعاد

يد معايري استخدام التكنولوجيا واألمنية ذات الصلة بالتكنولوجيا، واليت متكن الفرد من حتد

بشكل مقبول، وممارسة السلوكيات األخالقية أثناء التعامل معها، مبا ميكنه من مسايرة العامل 

ا بأنها: ( وتعرفها الباحثة إجرائي94ًّ، 2015الرقمي وخدمة الوطن الذي يعيش فيه" )التوجيري، 

رسها معلمات اللغة العربية ومشرفاتها جمموعة من املعايري واملهارات وقواعد السلوك اليت متا

الرتبويات أثناء استخدامهن للتكنولوجيا، واليت تهدف إىل اإلفادة القصوى من مميزاتها واحلماية 

من أخطارها، بهدف نشر ثقافة املواطنة الرقمية يف امليدان الرتبوي. وتقاس درجة الوعي بها من 

السلوك  –الرقمية يف كل من )التواصل الرقمي خالل تقديراتهن على استبانة أبعاد املواطنة 

 األمن الرقمي –الرقمي 

 :منهج الدراسة

اتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي، بهدف التوصل إىل قائمة بأبعاد املواطنة الرقمية 

 الالزمة ملعلمات اللغة العربية باملرحلتني املتوسطة والثانوية ومشرفاتها الرتبويات، وبناء االستبانة

 )أداة البحث( وتطبيقها لتحديد مستوى وعيهن بها.

 : وعينة الدراسةجمتمع 

العربية ومشرفاتها الرتبويات مبدينة الرياض، تكون جمتمع البحث من مجيع معلمات اللغة 

( معلمة للمرحلة 964والبالغ عددهن ) هـ( 1440-هـ 1439للفصل الدراسي الثاني من العام )

يف حني تكونت عينة البحث من  ( مشرفة تربوية.95مرحلة الثانوية، و )( معلمة لل889املتوسطة ) 

( مشرفة تربوية للمرحلتني 48( معلمة للمرحلة الثانوية و) 160( معلمة للمرحلة املتوسطة، و ) 168)
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( خصائص عينة البحث من حيث الوظيفة واملرحلة واملؤهل 1املتوسطة والثانوية. ويوضح جدول )

   العلمي:

 (1قم )جدول ر 
 الوظيفة واملرحلة واملؤهل العلميخصائص عينة البحث من حيث 

 املتغريات
 الوظيفة

  التصنيف

 اجملموع معلمة مشرفة تربوية

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 املرحلة

 45.8 155 61.3 168 18.0 8 متوسط

 63.2 189 48.8 160 83.0 39 ثانوي

املؤهل 

 العلمي

 91.3 324 93.2 288 88.8 38 بكالوريوس فأقل

 8.8 31 5.8 21 21.3 10 أعلى من بكالوريوس

 100.0 366 100.0 308 100.0 48 اجملموع

 أداة الدراسة: 

تتمثل أداة الدراسة يف استبانة تهدف إىل حتديد مستوى الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية لدى 

 الرتبويات، مبدينة الرياض. ومت بناؤها باتباع اخلطوات اآلتية:معلمات اللغة العربية ومشرفاتها 

استخالص أبعاد املواطنة الرقمية باالعتماد على بع  أدبيات الدراسة ومنها )الدمرداش  .1

 (2018، املصري،2018، مشس،2015وصبحي،

 رئيسة:( فقرة مقسمة على ثالثة أبعاد 30بناء الصورِة املبدئية لالستبانة اليت تكونت من ) .2

( عبارات، البعد الثاني: السلوك الرقمي ويندرج 10التواصل الرقمي ويندرج حتته ) البعد األول:

 ( عبارات.10( عبارات، البعد الثالث: األمن الرقمي ويندرج حتته )10حتته )

التحقق من صدق االستبانة من خالل: الصدق الظاهري: عرضت الصورة املبدئية لالستبانة  .3

ني يف ختصص تقنيات التعليم واملناهج، وطلب إليهم النظر يف مناسبة األبعاد ( حمكم4على )
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والعبارات املندرجة حتتها، من حيث الصياغة، ومدى انتمائها ألبعاد املواطنة الرقمية 

ومناسبتها للمعلمات واملشرفات الرتبويات، ثم أجريت التعديالت يف ضوء آراء احملكمني. 

( 39تطبيق االستفتاء على عينة استطالعية بلغ عدد أفرادها )صدق االتساق الداخلي: مت 

سب صدُق االتساق الداخلي عن طريق حساب عالقة كل ُح معلمة ومشرفة تربوية، ومن َثمَّ

 (2عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية، كما يف اجلدول )

 (2جدول رقم )
 (39)العينة االستطالعية: ن= ستبانةمعامالت ارتبايف بنود االستبانة بالدرجة الكلية لال

 األمن الرقمي السلوك الرقمي التواصل الرقمي

 معامل االرتبايف م معامل االرتبايف م معامل االرتبايف م

1 0.4882** 1 0.6883** 1 0.8518** 

2 0.5801** 2 0.8685** 2 0.8488** 

3 0.6963** 3 0.8419** 3 0.8389** 

4 0.5288** 4 0.8868** 4 0.8401** 

6 0.6581** 6 0.8889** 6 0.8688** 

5 0.8848** 5 0.8613** 5 0.8968** 

8 0.8551** 8 0.8029** 8 0.5028** 

8 0.5814** 8 0.8216** 8 0.8182** 

9 0.5989** 9 0.5592** 9 0.8258** 

10 0.4815** 10 0.8880** 10 0.5861** 

  1011دالة عند مستوى ** 

ا عند مستوى داللة أن معامالت ارتبايف بريسون دالٌة إحصائيًّ (2رقم ) يتضح من اجلدول 

 (؛ مما يدل على ارتفاع صدق االتساق الداخلي ألبعاد االستبانة.0.01)

ُحسب معامُل ثباِت االستبانِة عن طريق حساب معامل )ألفا كرونباخ( حيث  ثبات االستبانة: .4

 واجلدول التالي يوضح ذلك: ( مما يدل على معامل ثباٍت مرتفٍع.0.95) بلغ
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 (3جدول رقم )
 (39)العينة االستطالعية: ن= معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد االستبانة

 معامل ثبات ألفا كرونباخ عدد البنود اجملال

 0.92 10 التواصل الرقمي

 0.96 10 السلوك الرقمي

 0.96 10 األمن الرقمي

 0.95 30 الثبات الكلي لالستفتاء

على   Googleالصورة النهائية لالستبانة: مت تصميم االستبانة إلكرتونيا باستخدام موقع  -1

وبذلك تكون الباحثة قد أجابت عن السؤال األول من  http://bit.ly/2pfx5Hy:الرابط 

أسئلة الدراسة والذي ينص على: ما أبعاد املواطنة الرقمية الالزمة ملعلمات اللغة العربية 

 رتبويات؟ومشرفاتها ال

 تطبيق أدوات الدِّراسة:

مت تطبيق املقياس واالستبيان على عينة الدِّراسة عن طريق إدارة البحـوث والدراسـات بـوزارة     

واسـتخراُج مـدى وطـول فئـات      SPSSا عن طريـق برنـامج   ذلك معاجلة البيانات إحصائيًّ يالتعليم، تل

 (4أداة البحث حيث مت حساب املدى َوْفَق اجلـدوِل رقم )

 (4جدول رقم )
 توزيع للفئات وفق التدرج املستخدم يف أداة البحث

 مدى املتوسطات الوصف

 4.00 – 3.25 كبرية

 3.26 – 2.61 متوسطة

 2.60 – 1.85 قليلة

 1.86 – 1.00 منعدمة
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 ومناقشتها:عرض النتائج 

 : اإلجابة عن أسئلة البحث:أواًل

: ما درجة وعي معلمات اللغة العربية للمرحلة املتوسطة يف مدينة الرياض نتائج السؤال الثاني -1

 بأبعاد املواطنة الرقمية؟

لإلجابة عن السؤال السابق مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب 

 العينة، كما هو موضح يف اجلدول التالي:الستجابات أفراد 

 ( 5جدول رقم )
اللغة العربية  ا إلجابات عينة معلماتالتكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًّ

 للمرحلة املتوسطة على العبارات اليت تقيس درجة وعيهن بأبعاد املواطنة الرقمية

 العبارة م

 درجة التقدير

ط 
س

املتو
ي

ساب
حل

ا
 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتتيب
 

رية
كب

طة 
س

متو
 

قليلة
منعدمة 

 

 اجملال األول: التواصل الرقمي:

8 
من مهام املعلمة توجيه الطالبات إىل املواقع 

 املفيدة للتعلم الذاتي ومناقشتهن حوهلا.

 4 6 34 116 ت
3.56 0.58 1 

% 82.8 21.6 3.2 2.6 

4 

بناء بيئات تعليمية أدرك أن من الضروري 

تشاركية بني املعلمات والطالبات عرب 

 الوسائط التعليمية املختلفة.

 2 13 45 98 ت

3.61 0.80 2 
% 51.4 29.1 8.2 1.3 

5 

أدرك أنه من الضروري استخدام أدوات 

التقنية الرقمية من حمركات البحث يف 

 التحضري للدرس.

 3 16 48 92 ت

3.46 0.84 3 
% 68.2 30.4 9.6 1.9 

3 
أعتقد أن التواصل مع الطالبات عن طريق 

 ا.ا ضروريًّاملصادر الرقمية أصبح أمًر

 2 16 65 86 ت
3.42 0.82 4 

% 63.8 36.4 9.6 1.3 

9 
من الالزم تفعيل وسائل التواصل الرقمي 

 بني املعلمات واملشرفات الرتبويات.

 3 12 69 84 ت
3.42 0.82 4 

% 63.2 38.3 8.5 1.9 

 6 0.86 3.35 5 8 58 88 تمن الضروري مشاركة املعلم واملشرف  8
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 العبارة م

 درجة التقدير

ط 
س

املتو
ي

ساب
حل

ا
 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

الرتتيب
 

رية
كب

طة 
س

متو
 

قليلة
منعدمة 

 

الرتبوي يف توفري احملتوى التعليمي الرقمي 

 على اإلنرتنت.
% 48.8 42.4 6.1 3.8 

6 

أعتقد أنه من الضروري أن تنشئ املعلمة 

صفحة شخصية تشارك فيها املعلومات مع 

 طالباتها.

 11 18 60 89 ت

3.26 0.91 7 
% 60.0 31.5 

11.

4 
8.0 

1 

من مهام املعلمة تنمية مهارات التواصل 

الرقمي بني الطالبات واجملتمع احمللي 

 واملدرسي.

 2 28 88 61 ت

3.12 0.83 8 
% 32.3 48.8 

18.

8 
1.3 

2 

على املعلمة أن توفر موادًا تعليمية للطالبات 

واملواقع من مصادر رقمية كاملدونات 

 اإللكرتونية.

 3 31 81 43 ت

3.04 0.84 9 
% 28.2 61.3 

19.

5 
1.9 

10 

أدرك أن مهارات املعلمة يف التواصل 

الرقمي مع الطالبات جيب أن تدخل يف 

 تقييم أدائها الوظيفي.

 26 42 51 30 ت

2.51 0.98 11 
% 19.0 38.5 

25.

5 

16.

8 

  0.63 3.28 التواصل الرقمياملتوسط* العام للمجال األول: 

 اجملال الثاني: السلوك الرقمي:

5 

من الالزم أن تنمي املعلمة وعي طالباتها 

بأهمية التفكري فيما ينشر والتحري عن 

 مصداقيته.

 1 3 12 142 ت

3.88 0.44 1 
% 89.9 8.5 1.9 0.5 

8 

على املعلمة توعية الطالبات بعدم اإلدالء 

بيانات ختص اجملتمع عن أية معلومات أو 

 والوطن حلسابات جمهولة.

 1 4 16 138 ت

3.84 0.48 2 
% 88.3 9.6 2.6 0.5 

6 

أدرك ضرورة أن توجه املعلمة طالباتها 

الحرتام خصوصيات اآلخرين يف اجملتمع 

 الرقمي.

 1 4 18 135 ت

3.82 0.49 3 
% 85.1 10.8 2.6 0.5 

3 
ينبغي أن تقوم املعلمة بتوعية الطالبات 

حلماية حساباتهن الشخصية على مواقع 

 3 3 18 136 ت
3.80 0.65 4 

% 86.4 10.8 1.9 1.9 
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 التواصل االجتماعي حفاظا على سريتها.

4 

أدرك أن من مهام املعلمة توعية الطالبات 

بعدم قبول دعوات التواصل الرقمي مع 

 أشخاص أو جهات جمهولة.

 3 2 20 133 ت

3.89 0.66 5 
% 84.2 12.8 1.3 1.9 

10 

أدرك أن على املعلمة تنبيه الطالبات من 

إدمان استخدام اإلنرتنت ملا يسببه من 

 أضرار صحية ونفسية واجتماعية.

 3 2 20 133 ت

3.89 0.66 5 
% 84.2 12.8 1.3 1.9 

8 

على املعلمة أن توجه طالباتها إىل استخدام 

تقنيات االتصال يف التبليغ عن أية 

 خمالفات متس أمن الوطن.

 4 4 18 133 ت

3.88 0.52 7 
% 84.2 10.8 2.6 2.6 

2 

أدرك ضرورة توعية الطالبات بأن 

منشوراتهن الرقمية عرب وسائل التواصل 

 االجتماعي متثل معتقداتهن وأفكارهن.

 2 4 30 122 ت

3.82 0.68 8 
% 88.2 19.0 2.6 1.3 

9 

أعتقد أن من مهام املعلمة تنبيه الطالبات 

للتعامل مع الرسائل اإلرشادية اليت تصل 

 على اجلواالت باهتمام شديد.

 3 4 29 122 ت

3.81 0.51 9 
% 88.2 18.4 2.6 1.9 

1 

من مهام املعلمة أن توجه الطالبات 

بأشكال السلوك غري املقبول يف 

 اجملتمعات الرقمية.

 6 8 42 104 ت

3.66 0.83 11 
% 56.8 25.5 4.4 3.2 

  0.43 3.88 املتوسط* العام للمجال الثاني: السلوك الرقمي

 اجملال الثالث: األمن الرقمي:

5 

أدرك أن من مهام املعلمة تنبيه طالباتها أن 

اخرتاق معلومات اآلخرين وسرقة هويتهم 

 ا يعد جرمية رقمية.إلكرتونيًّ

 1 5 15 136 ت

3.80 0.62 1 
% 86.4 10.1 3.8 0.5 

6 
ينبغي أن تنبه املعلمة طالباتها أن لكل 

 مستخدم حقوقه ومسؤولياته الرقمية.

 2 6 21 130 ت
3.88 0.68 2 

% 82.3 13.3 3.2 1.3 

 3 0.66 3.83 1 6 30 122 تعلى املعلمة تنبيه الطالبات حول أهمية  8
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حقوق التأليف والنشر اإللكرتوني 

 وامللكية الفكرية.
% 88.2 19.0 3.2 0.5 

1 

أدرك أن على املعلمة أن تساعد يف تنمية 

وعي الطالبات بأنواع اجلرائم يف اجملتمع 

 الرقمي وخطورتها.

 3 6 26 126 ت

3.82 0.52 4 
% 89.1 16.8 3.2 1.9 

4 

على املعلمة تنبيه الطالبات أنه من 

اخلصوصية قبل الضروري قراءة بيانات 

 تثبيت أي برنامج جديد..

 3 8 21 125 ت

3.81 0.56 5 
% 89.8 13.3 6.1 1.9 

9 
أعتقد أن على املشرفات الرتبويات توعية 

 املعلمات بقوانني األمن الرقمي وتطبيقاتها.

 2 6 31 120 ت
3.80 0.69 6 

% 86.9 19.5 3.2 1.3 

8 

لإلشارة أعي أن من املهم تنبيه الطالبات 

إىل مصدر احملتوى الرقمي عند اإلفادة 

 منه.

 2 5 29 121 ت

3.80 0.50 6 
% 85.5 18.4 3.8 1.3 

3 

على املعلمة تنبيه طالباتها للحرص على 

قراءة سياسة أي موقع إلكرتوني قبل 

 التسجيل فيه.

 3 8 26 123 ت

3.80 0.56 6 
% 88.8 16.8 4.4 1.9 

2 

حترص املعلمة على توعية من الضروري أن 

الطالبات بالقوانني والعقوبات املختصة 

 جبرائم املعلوماتية الصادرة عن الدولة.

 3 8 29 119 ت

3.58 0.56 9 
% 86.3 18.4 4.4 1.9 

10 

أدرك أن من مسؤوليات اإلشراف الرتبوي 

متابعة تطبيق املعلمات لقوانني األمن 

 الرقمي.

 3 16 38 102 ت

3.61 0.86 11 
% 54.5 24.1 9.6 1.9 

  0.60 3.80 املتوسط* العام للمجال الثالث: األمن الرقمي

  0.41 3.68 املتوسط* العام

 درجات 4املتوسط احلسايب من  *

 



 
 

 
 

393 

 لغة العربية ومشرفاتها الرتبوياتالرقمية لدى معلمات المستوى الوعي بأبعاد املواطنة (. 2022عافشي، ابتسام. )

393 

ــاد      6يتضــح مــن اجلــدول )   ــة املتوســطة بأبع ــام ملســتوى وعــي معلمــات املرحل ( أن املتوســط الع

بدرجــة تقــدير كــبرية، بينمــا جــاءت درجــة التقــدير متوســطة يف بعــد      (3.68املواطنــة الرقميــة بلــغ ) 

ــاري ) 3.28التواصــل الرقمــي، مبتوســط حســابي )   ( وأن املتوســطات احلســابية  0.63( واحنــراف معي

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل أن العبـارات  (، 3.56 - 2.51) ملؤشرات وعي املعلمات قد تراوحت بني

إضافية على املعلمة القيام بها، ودخول ذلك يف تقيـيم أدائهـا الـوظيفي.    ( حتمل مهاما 10، 6، 2، 1)

بينمــا حصــلت بقيــة العبــارات علــى درجــة تقــدير كــبرية، وميكــن تفســري ذلــك بإحســاس املعلمــات     

بأهمية اسـتخدام الوسـائط الرقميـة يف التعلـيم، وسـهولة تـوافر املعلومـات وتعلـم املهـارات مـن خـالل            

وفرها شبكة اإلنرتنت، مما عـزز لـديهن الـوعي بأهميـة التواصـل مـن خالهلـا        التقنية احلديثة اليت ت

 .وارتباطهن بها

ويالحظ أن وعي معلمات املرحلة املتوسطة يف بعد السلوك الرقمي جاء بدرجة تقـدير كـبرية   

 - 3.66(، وأن املتوسطات احلسابية تراوحت بـني ) 0.43( واحنراف معياري )3.88مبتوسط حسابي )
كن عزو هذه النتيجـة إىل وعـي املعلمـات بأشـكال السـلوك غـري املقبـول يف اجملتمعـات         (، ومي3.88

الرقميــة، واالســتخدام الالئــق للمواقــع والشــبكات االجتماعيــة، وحــث الطالبــات علــى االســتخدام   

 السليم للتكنولوجيا الرقمية.

ء بدرجة تقـدير  كما يبني اجلدول أن وعي معلمات املرحلة املتوسطة يف بعد األمن الرقمي جا

( وأن املتوسطات احلسابية ملؤشرات وعي 0.60( واحنراف معياري )3.80كبرية، مبتوسط حسابي )

(، وتعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة إىل إدراك املعلمــات 3.80-3.61املعلمــات هلــذا البعــد تراوحــت بــني )

رســتهن لــدورهن يف لقــوانني األمــن الرقمــي ووعــيهن بالتشــريعات اخلاصــة بالعقوبــات الرقميــة، ومما 

توعية الطالبات برتشيد اسـتخدام التقنيـة الرقميـة واملراقبـة الذاتيـة، وتتفـق هـذه النتـائج مـع دراسـة           

يف حصــول كــل مــن بعــد الســلوك الرقمــي واألمــن   (2018، الدوســري، 2015كــل مــن )الشــمري،

تقــدير الرقمــي علــى درجــة تقــدير كــبرية. بينمــا ختتلــف يف حصــول التواصــل الــر قمــي علــى درجــة     

 متوسطة.

: ما درجة وعي معلمات اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف مدينة الرياض نتائج السؤال الثالث -2

 بأبعاد املواطنة الرقمية؟
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لإلجابة عن السؤال السابق مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب 

 التالي:الستجابات أفراد العينة، كما هو موضح يف اجلدول 

 (6جدول رقم ) 
العربية  اللغة التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة معلمات

 للمرحلة الثانوية على العبارات اليت تقيس درجة وعيهن بأبعاد املواطنة الرقمية
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 اجملال األول: التواصل الرقمي:

8 

من مهام املعلمة توجيه الطالبات إىل 

املواقع املفيدة للتعلم الذاتي ومناقشتهن 

 حوهلا.

  8 30 113 ت

3.81 0.66 1 
% 86.3 20.0 4.8  

5 

أدرك أنه من الضروري استخدام أدوات 

من حمركات البحث يف التقنية الرقمية 

 التحضري للدرس.

  16 38 98 ت

3.66 0.58 2 
% 56.3 24.8 10.0  

4 

أدرك أن من الضروري بناء بيئات تعليمية 

تشاركية بني املعلمات والطالبات عرب 

 الوسائط التعليمية املختلفة.

 3 20 48 80 ت

3.35 0.89 3 
% 63.3 31.3 13.3 2.0 

3 

التواصل مع الطالبات عن أعتقد أن 

ا طريق املصادر الرقمية أصبح أمًر

 ا.ضروريًّ

 6 19 43 83 ت

3.35 0.83 3 
% 66.3 28.8 12.8 3.3 

8 

من الضروري مشاركة املعلم واملشرف 

الرتبوي يف توفري احملتوى التعليمي 

 الرقمي على اإلنرتنت.

 4 20 65 80 ت

3.28 0.80 5 
% 45.8 38.3 13.3 2.8 

9 
من الالزم تفعيل وسائل التواصل الرقمي 

 بني املعلمات واملشرفات الرتبويات.

 8 18 63 82 ت
3.28 0.86 6 

% 48.0 36.3 12.0 4.8 

6 

أعتقد أنه من الضروري أن تنشئ املعلمة 

صفحة شخصية تشارك فيها املعلومات 

 مع طالباتها.

 10 25 43 81 ت

3.18 0.94 7 
% 48.3 28.8 18.3 5.8 
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1 

من مهام املعلمة تنمية مهارات التواصل 

الرقمي بني الطالبات واجملتمع احمللي 

 واملدرسي.

 6 20 80 46 ت

3.10 0.86 8 
% 30.0 63.3 13.3 3.3 

2 

على املعلمة أن توفر مواد تعليمية 

للطالبات من مصادر رقمية كاملدونات 

 واملواقع اإللكرتونية.

 6 35 58 42 ت

2.98 0.81 9 
% 28.0 44.8 24.0 3.3 

10 

أدرك أن مهارات املعلمة يف التواصل 

الرقمي مع الطالبات جيب أن تدخل يف 

 تقييم أدائها الوظيفي.

 32 36 64 29 ت

2.63 1.03 11 
% 19.3 35.0 23.3 21.3 

  0.66 3.23 املتوسط* العام للمجال األول: التواصل الرقمي 
 الثاني: السلوك الرقمي:اجملال  

8 

على املعلمة توعية الطالبات بعدم اإلدالء 

عن أية معلومات أو بيانات ختص اجملتمع 

 والوطن حلسابات جمهولة.

  3 13 134 ت

3.88 0.39 1 
% 89.3 8.8 2.0  

5 

من الالزم أن تنمي املعلمة وعي طالباتها 

بأهمية التفكري فيما ينشر والتحري عن 

 مصداقيته.

  4 13 133 ت

3.85 0.42 2 
% 88.8 8.8 2.8  

6 

أدرك ضرورة أن توجه املعلمة طالباتها 

الحرتام خصوصيات اآلخرين يف اجملتمع 

 الرقمي.

  4 16 131 ت

3.86 0.43 3 
% 88.3 10.0 2.8  

4 

أدرك أن من مهام املعلمة توعية الطالبات 

الرقمي مع بعدم قبول دعوات التواصل 

 أشخاص أو جهات جمهولة.

  6 12 133 ت

3.86 0.44 3 
% 88.8 8.0 3.3  

10 

أدرك أن على املعلمة تنبيه الطالبات من 

إدمان استخدام اإلنرتنت ملا يسببه من 

 أضرار صحية ونفسية واجتماعية.

  3 19 128 ت

3.83 0.42 5 
% 86.3 12.8 2.0  

3 

بتوعية الطالبات  ينبغي أن تقوم املعلمة

حلماية حساباتهن الشخصية على مواقع 

 التواصل االجتماعي حفاظا على سريتها.

  6 19 125 ت

3.81 0.48 6 
% 84.0 12.8 3.3  
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2 

أدرك ضرورة توعية الطالبات بأن 

منشوراتهن الرقمية عرب وسائل التواصل 

 االجتماعي متثل معتقداتهن وأفكارهن.

 1 8 18 126 ت

3.88 0.65 7 
% 83.3 11.3 4.8 0.8 

8 

على املعلمة أن توجه طالباتها إىل 

استخدام تقنيات االتصال يف التبليغ عن 

 أية خمالفات متس أمن الوطن.

  5 24 120 ت

3.85 0.61 8 
% 80.0 15.0 4.0  

9 

أعتقد أن من مهام املعلمة تنبيه الطالبات 

تصل  للتعامل مع الرسائل اإلرشادية اليت

 على اجلواالت باهتمام شديد.

  8 39 104 ت

3.56 0.68 9 
% 59.3 25.0 4.8  

1 

من مهام املعلمة أن توجه الطالبات 

بأشكال السلوك غري املقبول يف 

 اجملتمعات الرقمية.

 3 13 31 103 ت

3.65 0.84 11 
% 58.8 20.8 8.8 2.0 

  0.35 3.88 الرقمياملتوسط* العام للمجال الثاني: السلوك 

 اجملال الثالث: األمن الرقمي:

1 

أدرك أن على املعلمة أن تساعد يف تنمية 

وعي الطالبات بأنواع اجلرائم يف اجملتمع 

 الرقمي وخطورتها.

 2 2 28 118 ت

3.86 0.66 1 
% 88.8 18.8 1.3 1.3 

8 

أعي أن من املهم تنبيه الطالبات لإلشارة 

الرقمي عند اإلفادة إىل مصدر احملتوى 

 منه.

 1 5 23 120 ت

3.86 0.65 1 
% 80.0 16.3 4.0 0.8 

5 

أدرك أن من مهام املعلمة تنبيه طالباتها 

أن اخرتاق معلومات اآلخرين وسرقة 

 هويتهم إلكرتونيا يعد جرمية رقمية.

 2 5 21 121 ت

3.84 0.50 3 
% 80.8 14.0 4.0 1.3 

4 

الطالبات أنه من على املعلمة تنبيه 

الضروري قراءة بيانات اخلصوصية قبل 

 تثبيت أي برنامج جديد..

 1 10 22 118 ت

3.80 0.52 4 
% 88.0 14.8 5.8 0.8 

6 
ينبغي أن تنبه املعلمة طالباتها أن لكل 

 مستخدم حقوقه ومسؤولياته الرقمية.

 2 8 28 114 ت
3.59 0.53 5 

% 85.0 18.0 4.8 1.3 
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2 

الضروري أن حترص املعلمة على من 

توعية الطالبات بالقوانني والعقوبات 

املختصة جبرائم املعلوماتية الصادرة عن 

 الدولة.

  11 28 112 ت

3.58 0.51 6 
% 84.8 18.0 8.3  

8 

على املعلمة تنبيه الطالبات حول أهمية 

حقوق التأليف والنشر اإللكرتوني 

 وامللكية الفكرية.

 3 5 29 112 ت

3.58 0.56 6 
% 84.8 19.3 4.0 2.0 

3 

على املعلمة تنبيه طالباتها للحرص على 

قراءة سياسة أي موقع إلكرتوني قبل 

 التسجيل فيه.

 3 11 18 118 ت

3.58 0.80 6 
% 88.8 12.0 8.3 2.0 

9 

أعتقد أن على املشرفات الرتبويات توعية 

املعلمات بقوانني األمن الرقمي 

 وتطبيقاتها.

 6 12 26 108 ت

3.68 0.88 9 
% 82.0 15.8 8.0 3.3 

10 

أدرك أن من مسؤوليات اإلشراف الرتبوي 

متابعة تطبيق املعلمات لقوانني األمن 

 الرقمي.

 8 14 46 84 ت

3.38 0.84 11 
% 65.0 30.0 9.3 4.8 

  0.49 3.55 املتوسط* العام للمجال الثالث: األمن الرقمي 
  0.35 3.65 املتوسط* العام

 درجات 4املتوسط احلسايب من * 

( أن املستوى العام لوعي معلمات املرحلة الثانوية ألبعاد املواطنة الرقمية 5يتضح من اجلدول )

يف بعد التواصل الرقمي  ( بدرجة تقدير كبرية، بينما جاءت درجة التقدير متوسطة3.65بلغ )

( وأن املتوسطات احلسابية ملؤشرات وعي املعلمات 0.66معياري ) ( واحنراف3.23مبتوسط حسابي )

( حتمل مهاما 10، 6، 2، 1(، وميكن تربير ذلك يف أن العبارات )3.81-2.63قد تراوحت بني )

إضافية على املعلمة القيام بها، ودخول ذلك يف تقييم أدائها الوظيفي. بينما حصلت بقية العبارات 

تعزو الباحثة هذه النتيجة إىل إدراك املعلمات ألهمية استخدام الوسائط على درجة تقدير كبرية. و

الرقمية يف التعليم، وسهولة توافر املعلومات وتعلم املهارات من خالل التقنية احلديثة اليت توفرها 
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ا على تطبيق التواصل اإللكرتوني بني املعلمات وطالباتهن شبكة اإلنرتنت، مما أوجد حرًص

 تقنية.وارتباطهن بال

بدرجة كما يالحظ أن مستوى وعي معلمات املرحلة الثانوية يف بعد السلوك الرقمي جاء 

(، وأن املتوسطات احلسابية 0.35( واحنراف معياري )3.88تقدير كبرية مبتوسط حسابي )

( وميكن عزو هذه النتيجة إىل إملام 3.88 - 3.65ملؤشرات وعي املعلمات هلذا البعد تراوحت بني )

لمات بأشكال السلوك غري املقبول يف اجملتمعات الرقمية، واالستخدام الالئق للمواقع املع

 والشبكات االجتماعية، وحث الطالبات على االستخدام السليم للتكنولوجيا الرقمية.

درجة تقدير بكما يبني اجلدول أن وعي معلمات املرحلة الثانوية يف بعد األمن الرقمي جاء 

( وأن املتوسطات احلسابية ملؤشرات وعي 0.35( واحنراف معياري )3.65ي )كبرية، مبتوسط حساب

( وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل إدراك املعلمات 3.86 - 3.38املعلمات هلذا البعد تراوحت بني )

لقوانني األمن الرقمي ووعيهن بالتشريعات اخلاصة بالعقوبات الرقمية، وممارستهن لدورهن يف 

  برتشيد االستخدام التقنية الرقمية واملراقبة الذاتية.توعية الطالبات 

يف حصول كل  (2018 ، الدوسري،2015 وتتفق هذه النتائج مع دراسة كل من )الشمري،

من بعد السلوك الرقمي واألمن الرقمي على درجة تقدير كبرية. بينما ختتلف يف حصول التواصل 

حصول  2019 ، احملمد،2018الرشيدي،  الرقمي على درجة تقدير متوسطة. وتتفق مع دراسيت

 أبعاد املواطنة الرقمية بشكل عام على درجة تقدير كبرية.

والذي ينص على: ما درجة وعي مشرفات اللغة العربية الرتبويات يف مدينة  نتائج السؤال الرابع -3

 الرياض بأبعاد املواطنة الرقمية؟

احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب لإلجابة عن السؤال السابق مت حساب املتوسطات 

 الستجابات أفراد العينة، كما هو موضح يف اجلدول التالي:
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 (7جدول رقم )
العربية  التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًا إلجابات عينة مشرفات اللغة

 قيس درجة وعيهن بأبعاد املواطنة الرقميةللمرحلتني املتوسطة والثانوية على العبارات اليت ت
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 اجملال األول: التواصل الرقمي:

8 

من مهام املعلمة توجيه الطالبات إىل 

املواقع املفيدة للتعلم الذاتي ومناقشتهن 

 حوهلا.

     8 40 ت

3.86 0.35 1 
% 86.1 14.9     

9 
من الالزم تفعيل وسائل التواصل الرقمي 

 بني املعلمات واملشرفات الرتبويات.

     8 40 ت
3.86 0.35 1 

% 86.1 14.9     

5 

أدرك أنه من الضروري استخدام أدوات 

التقنية الرقمية من حمركات البحث يف 

 التحضري للدرس.

     10 38 ت

3.89 0.41 3 
% 88.8 21.3     

4 

أدرك أن من الضروري بناء بيئات تعليمية 

تشاركية بني املعلمات والطالبات عرب 

 الوسائط التعليمية املختلفة.

   1 12 34 ت

3.80 0.61 4 
% 82.3 26.6 2.1   

8 

من الضروري مشاركة املعلم واملشرف 

التعليمي الرتبوي يف توفري احملتوى 

 الرقمي على اإلنرتنت.

   2 16 30 ت

3.50 0.68 6 
% 53.8 31.9 4.3   

3 

أعتقد أن التواصل مع الطالبات عن 

ا طريق املصادر الرقمية أصبح أمًر

 ا.ضروريًّ

 1 2 12 32 ت

3.50 0.58 6 
% 58.1 26.6 4.3 2.1 

6 

أعتقد أنه من الضروري أن تنشئ املعلمة 

تشارك فيها املعلومات صفحة شخصية 

 مع طالباتها.

   3 16 29 ت

3.66 0.52 8 
% 51.8 31.9 5.4   

1 

من مهام املعلمة تنمية مهارات التواصل 

الرقمي بني الطالبات واجملتمع احمللي 

 واملدرسي.

 1 6 22 19 ت

3.25 0.84 8 
% 40.4 45.8 10.5 2.1 
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2 

على املعلمة أن توفر مواد تعليمية 

للطالبات من مصادر رقمية كاملدونات 

 واملواقع اإللكرتونية.

   9 18 21 ت

3.25 0.88 8 
% 44.8 35.2 19.1   

10 

أدرك أن مهارات املعلمة يف التواصل 

الرقمي مع الطالبات جيب أن تدخل يف 

 تقييم أدائها الوظيفي.

   11 19 18 ت

3.13 0.88 10 
% 35.2 40.4 23.4   

  0.34 3.65 املتوسط* العام للمجال األول: التواصل الرقمي

 اجملال الثاني: السلوك الرقمي:

9 

أعتقد أن من مهام املعلمة تنبيه الطالبات 

للتعامل مع الرسائل اإلرشادية اليت تصل 

 على اجلواالت باهتمام شديد.

     2 46 ت

3.95 0.20 1 
% 96.8 4.3     

10 

املعلمة تنبيه الطالبات من أدرك أن على 

إدمان استخدام اإلنرتنت ملا يسببه من 

 أضرار صحية ونفسية واجتماعية.

     2 46 ت

3.95 0.20 1 
% 96.8 4.3     

5 

من الالزم أن تنمي املعلمة وعي طالباتها 

بأهمية التفكري فيما ينشر والتحري عن 

 مصداقيته.

     3 44 ت

3.94 0.26 3 
% 93.5 5.4     

4 

أدرك أن من مهام املعلمة توعية الطالبات 

بعدم قبول دعوات التواصل الرقمي مع 

 أشخاص أو جهات جمهولة.

     4 43 ت

3.91 0.28 4 
% 91.6 8.6     

3 

ينبغي أن تقوم املعلمة بتوعية الطالبات 

حلماية حساباتهن الشخصية على مواقع 

 سريتها.التواصل االجتماعي حفاظا على 

     6 42 ت

3.89 0.31 6 
% 89.4 10.5     

8 

على املعلمة توعية الطالبات بعدم اإلدالء 

عن أية معلومات أو بيانات ختص اجملتمع 

 والوطن حلسابات جمهولة.

   1 3 43 ت

3.89 0.38 6 
% 91.6 5.4 2.1   

8 
على املعلمة أن توجه طالباتها إىل 

استخدام تقنيات االتصال يف التبليغ عن 

   1 4 42 ت
3.88 0.40 8 

% 89.4 8.6 2.1   
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 أية خمالفات متس أمن الوطن.

6 

أدرك ضرورة أن توجه املعلمة طالباتها 

الحرتام خصوصيات اآلخرين يف اجملتمع 

 الرقمي.

     8 40 ت

3.86 0.35 8 
% 86.1 14.9     

1 

من مهام املعلمة أن توجه الطالبات 

بأشكال السلوك غري املقبول يف 

 اجملتمعات الرقمية.

   1 8 39 ت

3.81 0.46 9 
% 83.0 14.9 2.1   

2 

أدرك ضرورة توعية الطالبات بأن 

منشوراتهن الرقمية عرب وسائل التواصل 

 االجتماعي متثل معتقداتهن وأفكارهن.

   2 6 40 ت

3.81 0.60 9 
% 86.1 10.5 4.3   

  0.25 3.89 املتوسط* العام للمجال الثاني: السلوك الرقمي

 اجملال الثالث: األمن الرقمي:

1 

أدرك أن على املعلمة أن تساعد يف تنمية 

وعي الطالبات بأنواع اجلرائم يف اجملتمع 

 الرقمي وخطورتها.

     3 44 ت

3.94 0.26 1 
% 93.5 5.4     

8 

أعي أن من املهم تنبيه الطالبات لإلشارة 

إىل مصدر احملتوى الرقمي عند اإلفادة 

 منه.

     4 43 ت

3.91 0.28 2 
% 91.6 8.6     

8 

على املعلمة تنبيه الطالبات حول أهمية 

حقوق التأليف والنشر اإللكرتوني 

 وامللكية الفكرية.

   1 6 41 ت

3.86 0.42 3 
% 88.2 10.5 2.1   

5 

أدرك أن من مهام املعلمة تنبيه طالباتها 

أن اخرتاق معلومات اآلخرين وسرقة 

 هويتهم إلكرتونيا يعد جرمية رقمية.

   2 3 42 ت

3.86 0.48 3 
% 89.4 5.4 4.3   

4 

على املعلمة تنبيه الطالبات أنه من 

الضروري قراءة بيانات اخلصوصية قبل 

 برنامج جديد.. تثبيت أي

   1 5 40 ت

3.83 0.43 6 
% 86.1 12.8 2.1   
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3 

على املعلمة تنبيه طالباتها للحرص على 

قراءة سياسة أي موقع إلكرتوني قبل 

 التسجيل فيه.

   1 8 39 ت

3.81 0.46 5 
% 83.0 14.9 2.1   

2 

من الضروري أن حترص املعلمة على 

والعقوبات توعية الطالبات بالقوانني 

املختصة جبرائم املعلوماتية الصادرة عن 

 الدولة.

   1 8 38 ت

3.89 0.45 8 
% 80.9 18.0 2.1   

6 
ينبغي أن تنبه املعلمة طالباتها أن لكل 

 مستخدم حقوقه ومسؤولياته الرقمية.

   1 8 38 ت
3.89 0.45 8 

% 80.9 18.0 2.1   

9 

الرتبويات توعية أعتقد أن على املشرفات 

املعلمات بقوانني األمن الرقمي 

 وتطبيقاتها.

     13 34 ت

3.82 0.46 9 
% 82.3 28.8     

10 

أدرك أن من مسؤوليات اإلشراف الرتبوي 

متابعة تطبيق املعلمات لقوانني األمن 

 الرقمي.

 1 1 16 30 ت

3.68 0.56 10 
% 53.8 31.9 2.1 2.1 

  0.34 3.81 للمجال الثالث: األمن الرقمياملتوسط* العام 

  0.23 3.86 املتوسط* العام

 درجات 4املتوسط احلسايب من * 

( أن املتوسط احلسابي العام ملؤشرات وعي مشرفات اللغة العربية 8يتضح من اجلدول )

كبرية، ( ضمن درجة 3.86الرتبويات للمرحلتني املتوسطة والثانوية بأبعاد املواطنة الرقمية بلغ )

 تقدير كبرية، مبتوسط حسابي كما يتضح أن مستوى وعيهن يف بعد التواصل الرقمي جاء بدرجة

أن املتوسطات احلسابية ملؤشرات وعي املعلمات قد تراوحت بني ( و0.66( واحنراف معياري )3.65)

ن يف تدعيم ( وتعزو الباحثة هذه النتيجة إىل إدراك املشرفات الرتبويات ألهمية دوره3.86 - 3.13)

من خالل  ثقافة استخدام الوسائط الرقمية يف التعليم، وسهولة توافر املعلومات والتواصل املهين

 ا على حث املعلمات علىالتقنية احلديثة اليت توفرها شبكة اإلنرتنت، مما أوجد لديهن حرًص

 تطبيق التواصل اإللكرتوني يف التعليم.
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بية يف بعد السلوك الرقمي بدرجة تقدير كبرية، كما جاء مستوى وعي مشرفات اللغة العر

(، وتراوحت املتوسطات احلسابية ملؤشرات وعي 0.25( واحنراف معياري )3.89مبتوسط حسابي )

(، ويرجع ذلك إىل إدراك املشرفات الرتبويات ألشكال 3.95 -3.81املعلمات يف هذا البعد بني )

واالستخدام الالئق للمواقع والشبكات االجتماعية، وحث السلوك غري املقبول يف التواصل الرقمي 

 املعلمات على توعية طالباتهن االستخدام السليم للتكنولوجيا الرقمية.

ويالحظ أن وعي مشرفات اللغة العربية الرتبويات يف بعد األمن الرقمي جاء درجة تقدير 

طات احلسابية ملؤشرات وعي ( وأن املتوس0.34( واحنراف معياري )3.81كبرية، مبتوسط حسابي )

وميكن عزو هذه النتيجة إىل أن وعي املشرفات  (3.94-3.68املعلمات هلذا البعد تراوحت بني )

 الرتبويات فيما يتعلق ببعد التواصل الرقمي جاء بدرجة كبرية، واستخدامهن املتكرر للتقنية

والتشريعات الرقمية وترشيد  والدور اإلرشادي الذي متارسه الوزارة أدى إىل إملامهن بالقوانني

يف أن وعي أفراد العينة جاء بدرجة  2018 استخدام التقنية. وتتفق هذه النتائج مع دراسة التوجيري،

 تقدير كبرية لكافة أبعاد املواطنة الرقمية.

نتائج السؤال اخلامس والذي ينص على: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  -4

(α≤ 0.06)  ،يف استجابات معلمات اللغة العربية ومشرفاتها الرتبويات تعزى ملتغري املرحلة

 املؤهل العلمي، الوظيفة؟

اسـتخدمت الباحثـة اختبـار )ت( للتعـرف علـى الفـروق يف مسـتوى         لإلجابة عن السـؤال السـابق    -أ 

الخـتالف املرحلـة.    الوعي بقيم املواطنة الرقمية لدى معلمات املرحلتني املتوسطة والثانوية تبعـاً 

 واجلدول التالي يبني ذلك: 

 (8جدول رقم )
العربية يف مستوى الوعي بقيم املواطنة الرقمية  اختبار )ت( لداللة الفروق يف درجات عينة معلمات اللغة

 باختالف املرحلة

 العدد املرحلة اجملال
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 
 0.63 3.28 168 متوسط

 غري دالة 0.408 0.83
 0.66 3.23 160 ثانوي
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 العدد املرحلة اجملال
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 التواصل الرقمي
 0.43 3.88 168 متوسط

 غري دالة 0.822 0.35
 0.35 3.88 160 ثانوي

 األمن الرقمي
 0.60 3.80 168 متوسط

 غري دالة 0.441 0.88
 0.49 3.55 160 ثانوي

الدرجة الكلية 

بأبعاد ملستوى الوعي 

 املواطنة الرقمية

 0.41 3.68 168 متوسط

 غري دالة 0.664 0.69

 0.35 3.65 160 ثانوي

( لتقديرات α≤ 0.06( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية )8يتضح من اجلدول رقم )

ويف كل جمال من جماالتها تعود  ،املعلمات على مستوى الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية بوجه عام

الختالف املرحلة الدراسية اليت يعملن بها، مما يدل على أنها ال تؤثر يف وعيهن بأبعاد املواطنة 

 الرقمية، وبذلك يقبل الفرض األول من فروض الدراسة.

وميكن أن يرجع ذلك إىل نتيجة السؤالني الثاني والثالث من أسئلة الدراسة، اليت بينت أن 

معلمات اللغة العربية للمرحلتني املتوسطة والثانوية بأبعاد املواطنة الرقمية بشكل عام جاء  وعي

بدرجة كبرية، كما أن مجيع املعلمات على اختالف املرحلة التعليمية اليت يقمن بتدريسها تتاح هلن 

ضافة إىل فرص متكافئة من قبل وزارة التعليم لتلقي الدورات التدريبية اخلاصة بالتقنية، باإل

تكافؤ املعلمات يف البحث عن برامج تدريبية خارجية ميكن التدرب عليها من خالل مركز 

وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أنها تناولت كل من التطوير املهين يف الوزارة. 

 املعلمات واملشرفات الرتبويات مًعا، يف حني اقتصرت الدراسات على أحداهما. 

استخدمت الباحثة اختبار )ت( للتعـرف علـى الفـروق يف درجـات مسـتوى الـوعي بقـيم املواطنـة          -ب

الرقمية لدى معلمات اللغة العربية للمرحلتني املتوسطة والثانوية تبعًا الختالف املؤهـل العلمـي.   

 واجلدول التالي يبني ذلك:
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 (9جدول رقم )
ة الرقمية يف مستوى الوعي بقيم املواطن اللغة العربية اختبار )ت( لداللة الفروق يف درجات عينة معلمات

 باختالف املؤهل العلمي

 العدد املرحلة اجملال
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة
 التعليق

التواصل 

 الرقمي

 0.66 3.24 288 بكالوريوس فأقل

3.98 0.000 

دالة عند 

مستوى 

0.01 

أعلى من 

 بكالوريوس
21 3.61 0.28 

السلوك 

 الرقمي

 0.40 3.88 288 بكالوريوس فأقل

أعلى من  غري دالة 0.891 0.28

 بكالوريوس
21 3.80 0.35 

 األمن الرقمي

 0.49 3.58 288 بكالوريوس فأقل

أعلى من  غري دالة 0.921 0.10

 بكالوريوس
21 3.59 0.62 

الدرجة 

الكلية 

ملستوى الوعي 

 بأبعاد املواطنة

 الرقمية

 0.39 3.65 288 بكالوريوس فأقل

أعلى من  غري دالة 0.233 1.20

 بكالوريوس
21 3.58 0.33 

( وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مسـتوى الـوعي ببعـد التواصـل     9يتضح من اجلدول رقم )

الرقمـــي، تعـــود الخـــتالف املؤهـــل العلمـــي، لصـــاحل املعلمـــات احلاصـــالت علـــى مؤهـــل أعلـــى مـــن    

 البكالوريوس. 

 وترجع الباحثة هذه النتيجة إىل إتاحة وزارة الرتبية للمعلمات إكمال الدراسـات العليـا بنظـام   

التفرغ وفق شرويف حمددة، مما ساهم يف تنميـة قـدراتهن املهنيـة وإكسـابهن مهـارات جديـدة تتعلـق        

. وبذلك يرف  الفرض الثـاني  اًلا وتفصيباملواضيع املعاصرة كاملواطنة الرقمية بشكل أكثر عمًق

أثبتـت عـدم وجـود فـروق يف      2018وختتلف هذه النتيجـة مـع دراسـة التـوجيري،      من فروض الدراسة.

 مستوى الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية لدى عينة الدراسة تبًعا للمؤهل العلمي.
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استخدمت الباحثة اختبار )ت( للتعرف علـى الفـروق يف مسـتوى الـوعي بقـيم املواطنـة الرقميـة          -ج

لدى مشرفات اللغة العربية الرتبويات تبعًا الختالف املرحلة. واجلداول التالية تبني النتائج اليت 

 مت التوصل إليها: 

 (11جدول رقم )
الرتبويات يف مستوى الوعي بقيم املواطنة  اللغة العربيةاختبار )ت( لداللة الفروق يف درجات عينة مشرفات 

 الرقمية باختالف املرحلة

 العدد املرحلة اجملال
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 التواصل الرقمي
 0.39 3.61 8 متوسط

 غري دالة 0.586 0.41
 0.33 3.68 39 ثانوي

 السلوك الرقمي
 0.43 3.59 8 متوسط

 غري دالة 0.168 1.68
 0.19 3.93 39 ثانوي

 األمن الرقمي
 0.42 3.81 8 متوسط

 غري دالة 0.390 0.88
 0.32 3.83 39 ثانوي

الدرجة الكلية 

ملستوى الوعي بأبعاد 

 املواطنة الرقمية

 0.29 3.54 8 متوسط

 غري دالة 0.121 1.68
 0.21 3.88 39 ثانوي

( عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني تقـديرات مشـرفات         10يتضح مـن اجلـدول رقـم )   

اللغة العربية الرتبويات يف مستوى الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية بوجـه عـام ويف كـل بعـد علـى حـده       

 تعود الختالف املرحلة الدراسية اليت يشرفن عليها.

ي الذي متارسـه وزارة التعلـيم ممثلـة يف مركـز     وترجع الباحثة هذه النتيجة إىل، الدور احليو

اإلشراف الرئيس يف تطوير املشرفات الرتبويات وتنمية وعـيهن لالنتقـال مـن املمارسـات التقليديـة يف      

اإلشـراف إىل توظيــف التقنيــة وإتاحــة الــدورات التدريبيــة جلميــع املشــرفات بشــكل مســتمر. وبــذلك  

 يقبل الفرض الثالث من فروض الدراسة.

ــات        -د ــة اختبــار )ت( للتعــرف علــى الفــروق يف مســتوى وعــي املشــرفات الرتبوي اســتخدمت الباحث

 بأبعاد املواطنة الرقمية تبعًا الختالف املؤهل العلمي. واجلدول التالي يوضح ذلك:
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 (11جدول رقم )
بأبعاد املواطنة الرتبويات يف مستوى الوعي  اختبار )ت( لداللة الفروق يف درجات عينة مشرفات اللغة العربية

 الرقمية باختالف املؤهل العلمي

 العدد املؤهل العلمي اجملال
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

قيمة 

 ت

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 التواصل الرقمي

بكالوريوس 

 فأقل
38 3.65 0.36 

 غري دالة 0.868 0.18
أعلى من 

 بكالوريوس
10 3.64 0.29 

 السلوك الرقمي

بكالوريوس 

 فأقل
38 3.91 0.24 

 غري دالة 0.416 0.82
أعلى من 

 بكالوريوس
10 3.83 0.33 

 األمن الرقمي

بكالوريوس 

 فأقل
38 3.86 0.23 

 غري دالة 0.304 1.09
أعلى من 

 بكالوريوس
10 3.56 0.68 

الدرجة الكلية 

ملستوى الوعي 

بأبعاد املواطنة 

 الرقمية

بكالوريوس 

 فأقل
38 3.88 0.18 

 غري دالة 0.405 0.88
أعلى من 

 بكالوريوس
10 3.58 0.36 

( عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـني تقـديرات مشـرفات         11يتضح مـن اجلـدول رقـم )   

اللغة العربية الرتبويات ملستوى الوعي بقيم املواطنة الرقمية ككل ويف كـل بعـد مـن أبعادهـا تعـود      

 الختالف املؤهل العلمي.

وترجع الباحثة هذه النتيجة إىل حرص إدارة اإلشراف الرتبـوي علـى اختيـار رئيسـات األقسـام      

مــن حــامالت الــدكتوراة، والــالت يقمــن برصــد اخلطــط التطويريــة للقســم واإلشــراف علــى بــرامج   

التدريب بشكل مستمر، وتوظيف خرباتهن األكادميية يف تطوير املشرفات الرتبويات بشكل عام. 
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واليت أثبتت عدم وجود فـروق يف   2018 ، الدوسري،2018لنتيجة مع دراسة التوجيري، وتتفق هذه ا

 مستوى الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية لدى عينة الدراسة تبعا للمؤهل العلمي.

اســتخدمت الباحثــة اختبــار )ت( للتعــرف علــى الفــروق بــني تقــديرات معلمــات اللغــة العربيــة            -ـه

ا الخـــتالف الوظيفـــة مســـتوى الـــوعي بقـــيم املواطنـــة الرقميـــة تبًعـــومشـــرفاتها الرتبويـــات، يف 

 واجلدول التالي يبني ذلك: 

 (12جدول رقم ) 
اطنة الرقمية باختالف يف مستوى الوعي بأبعاد املو اختبار )ت( لداللة الفروق يف درجات عينة الدراسة

 الوظيفة

 العدد الوظيفة اجملال
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

مة قي

 ت

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 التواصل الرقمي

مشرفة 

 تربوية
48 3.65 0.34 

6.18 0.000 
دالة عند 

 0.06مستوى 
 0.64 3.25 308 معلمة

 السلوك الرقمي

مشرفة 

 تربوية
48 3.89 0.25 

2.55 0.009 
دالة عند 

 0.06مستوى 
 0.40 3.88 308 معلمة

 األمن الرقمي

مشرفة 

 تربوية
48 3.81 0.34 

2.24 0.028 
دالة عند 

 0.06مستوى 
 0.49 3.58 308 معلمة

الدرجة الكلية 

ملستوى الوعي 

بأبعاد املواطنة 

 الرقمية

مشرفة 

 تربوية
48 3.86 0.23 

4.68 0.000 
دالة عند 

 0.06مستوى 
 0.39 3.68 308 معلمة

تقــديرات معلمــات اللغــة ( وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني 12يتضــح مــن اجلــدول رقــم )

العربيـة ومشــرفاتها الرتبويــات يف مســتوى الــوعي بقـيم املواطنــة الرقميــة يف الدرجــة الكليــة ملســتوى   

الــوعي، وكــل بعــد علــى حــده، تعــود الخــتالف الوظيفــة، وكانــت تلــك الفــروق لصــاحل املشــرفات    

 الرتبويات.
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املشرفات لتعزيز استخدامهن  وترجع الباحثة هذه النتيجة إىل حرص وزارة التعليم على تطوير

للتكنولوجيــا بشـــكل دائــم ومركـــز، وتنميـــة مهــاراتهن يف التواصـــل الرقمـــي ممــا يزيـــد وعـــيهن     

بالقضايا الثقافية والقانونية اخلاصة بالتكنولوجيا، وقد يرجع إىل طبيعة عمل املشرفة الرتبويـة يف  

ا أكـرب يف مواكبـة التقـدم    فرصًـ  تطبيق املعايري احلديثة يف تقيـيم مـدارس متنوعـة ممـا خلـق لـديهن      

 التقين.

 توصيات الدراسة:

تعزيز الوعي بأبعاد املواطنة الرقمية لدى املعلمات واملشرفات الرتبويات من خالل إطـالق وزارة   .1

، 2030ا للمواطنـــة الرقميـــة، بالتعـــاون مـــع مكتـــب حتقيـــق رؤيـــة       ا توعويًّـــالتعلـــيم مشـــروعً 

 واملؤسسات األمنية.

 املواطنة الرقمية ضمن برامج إعداد املعلمات يف اجلامعات السعودية.إدراج مقرر  .2

فتح قنوات اتصال مباشرة بني إدارة املدرسـة واملعلمـات واملشـرفات الرتبويـات تهـدف إىل تنميـة        .3

 الوعي باملواطنة الرقمية.

ل تهيئــة مراكــز للحــوار داخــل املــدارس املتوســطة والثانويــة يــتم مــن خالهلــا تقــديم املشــورة حــو  .4

 املخاطر اليت متر بها الطالبات يف تعاملهن أثناء التواصل الرقمي.

إدراج موضوع املواطنة الرقمية ضمن خطط املقررات الدراسية، وتدريب املعلمات علـى أنشـطة    .6

 وإجراءات الوقاية الرقمية، وأن يكون ذلك جزءا من مهامها الوظيفية.

ويـات تهـدف إىل تعزيـز أبعـاد املواطنـة الرقميـة       عقد لقاءات دورية بني املعلمات واملشـرفات الرتب  .5

 وتطوير خرباتهن يف تنميتها لدى املتعلمات.

 مقرتحات الدراسة:

مسـتوى الــوعي بأبعـاد املواطنــة الرقميـة لــدى معلمــات الرتبيـة الوطنيــة، احلاسـب اآللــي، اللغــة       .1

 اإلجنليزية، التخصصات العلمية( مبدينة الرياض.

ربية يف إكساب أبعاد املواطنة الرقمية لطالبات املرحلة الثانوية مدى إسهام معلمات اللغة الع .2

 من وجهة نظر طالباتهن.

 درجة تضمني قيم املواطنة الرقمية يف مناهج التعليم العام يف اململكة العربية السعودية. .3
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 املراجع:

 املراجع العربية:

(. مدى توافر قيم املواطنة الرقمية لدى مدربي التدريب الرتبوي يف 2018آل دحيم، فهد هذال. )

اجلمعية املصرية لإلخصائيني  جملة اخلدمة االجتماعية،مدينة الرياض: دراسة ميدانية. 

 .438 – 399 (،1)69االجتماعيني، 

ة يف وقاية الطالب من االحنراف (. دور معلم املرحلة الثانوي2018العزيز. )عبدالتوجيري، صاحل 

جملة البحوث األمنية، الفكري يف ضوء املواطنة الرقمية من وجهة نظر املشرفني الرتبويني. 

 .101 – 149 (،58)25كلية امللك فهد األمنية، 

-10-20 هـ مت اسرتجاعه بتاريخ14/1439هـ(. مشروع املواطنة الرقمية 1439جامعة اجملمعة. ) 
  https://m.mu.edu.sa  على الرابط  هـ1440

هـ 1440 -6 -15 -16 الفكري األول "املواطنة الرقمية"هـ(. ملتقى األمن 1440جامعة امللك خالد. )

  http://www.alriyadh.com/1733056 هـ على الرابط1440- 10-20مت اسرتجاعه يف 

م 2019-5-23م مت اسرتجاعه يف 2019 -1-24(. ملتقى املواطنة الرقمية 2019قرى. )جامعة أم ال

 https://uqu.edu.sa/App/News/44781 على الرابط

مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية بأبعاد املواطنة (. 2015احلصري، كامل دسوقي. )

، جامعة ية وعالقته ببع  املتغريات. اجمللة العربية للدراسات الرتبوية واالجتماعيةالرقم

 .141 - 89 ،(8) اجملمعة،

معايري الرتبية على املواطنة الرقمية وتطبيقاتها يف (. 2016شرف، صبحي. )؛ الدمرداش، حممد

 12. املؤمتر الدولي السادس، جامعة املنوفية، مجهورية مصر خالل الفرتة املناهج الدراسية

-13/10/2016، 1- 26. 

(. املواطنة الرقمية مدخل ملساعدة 2016الكريم. )الفويهي، هزاع عبد ؛الدهشان، مجال على 

جملة البحوث الرتبوية والنفسية، جامعة املنوفية، أبنائنا على احلياة يف العصر الرقمي. 

3(4،) 1-42. 

(. مستوى توافر معايري املواطنة الرقمية لدى معلمي احلاسب اآللي. 2018. )أمحد الدوسري، فؤاد

 .89 – 85(، 15)3جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، 

http://www.alriyadh.com/1733056
https://uqu.edu.sa/App/News/44781
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مستوى وعي معلمي االجتماعيات يف املرحلة الثانوية يف دولة (. 2018الرشيدي، بسام عجاب. )

. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية العلوم ة الرقمية من وجهة نظرهمالكويت ملفهوم املواطن

 الرتبوية. جامعة آل البيت.

على الرابط  ـه1440-10-20، مت اسرتجاعه بتاريخ 2030دية رؤية اململكة العربية السعو

https://vision2030.gov.sa/ 

مدى توافر قيم املواطنة الرقمية لدى معلمي احلاسب اآللي (. 2015. )أمحد الشمري، محدان

. رسالة ماجستري وتقنية املعلومات يف املرحلة املتوسطة والثانوية يف حمافظات حفر الباطن

 غري منشورة. كلية الرتبية. جامعة امللك سعود. 

. سلسلة دراسات، ريناملواطنة يف العصر الرقمي منوذج مملكة البح(. 2018مشس، ندى علي. )

   .40 - 25 منشورات معهد البحرين للتنمية السياسية،

مستوى الوعي التكنولوجي لدى معلمي الدراسات االجتماعية يف (. 2018الشويلي، حممد يونس. )

. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية مديرية تربية إربد األوىل وعالقته باملواطنة الرقمية

 عة آل البيت.العلوم الرتبوية. جام

 ـه1440-10-25اللجنة الوطنية لتقنني احملتوى األخالقي لتقنية املعلومات: مت اسرتجاعه بتاريخ 

 /http://ncdcr.gov.saعلى الرابط 

هج معجم املصطلحات الرتبوية املعرفة يف املنا(. 2013اجلمل، علي أمحد. )؛ اللقاني، أمحد حسني

 . الرياض: عامل الكتب.وطرق التدريس

(. مستوى معرفة معلمي رياض األطفال باململكة العربية السعودية 2018حمروس، غادة كمال. )

– 616 (،6)19جملة البحث العلمي يف الرتبية، جامعة عني مشس، بأبعاد املواطنة الرقمية. 

648. 

املواطنة الرقمية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف  العوامل املؤثرة على قيم(. 2019احملمد، أمين عوض. )

. رسالة ماجستري غري منشورة. كلية العلوم الرتبوية، حمافظة املفرق من وجهة نظر املعلمني

 جامعة آل البيت.

(. مستوى املواطنة الرقمية لدى عينة من طلبة جامعة فلسطني من 2018املصري، مروان وليد. )

 - 200 (،2)8سطني لألحباث والدراسات، جامعة فلسطني، جملة جامعة فلوجهة نظرهم. 
188. 

https://vision2030.gov.sa/
https://vision2030.gov.sa/
http://ncdcr.gov.sa/


 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

412 

جملة كلية الرتبية، جامعة اإلسكندرية، (. املواطنة الرقمية حتديات وآمال. 2015املالح، تامر. )

(1)، 88 - 89. 

 :العربية املرتمجةاملراجع 
Addahshaan, J. Alfuweihi , H. (2015) Digital Citizenship, an Introduction to 

Help Our Children Live in the Digital Age, Magazine of Psychological 

and Educational Studies, University of Monofiyyah, 3(4), pp.1- 42 

Addimirdash, M. S. Criteria For Rearing Children on Digital Citizenship and 

Its Application on Curricula, The 6th International Conference, University 

of Monofiyyah, the Arab Republic of Egypt. 12-13/10 2015, pp.1-25 

Addosari, F. A. (2017) The Level of Availability of the Criteria of Digital 

Citizenship for Teachers of Computer. Studies on Curricula and 

Mythology Magazine. 3 (16), 76 – 79 

Al Hosari, K.D. (2016) The Level of Awareness of Teachers of Social Studies of 

the Dimensions of Digital Citizenship and Its Relation to Some Variables, 

The Arabic Magazine of Pedagogical and Sociological Research 

University of Al-Majma'ah, 8, pp.29- 141  

Aldiheem, F. H. (2018) The Availability of the Levels Of Digital Citizenship for 

the Educational Trainers in the City Of Riyadh, a Survey Study. Magazine 

of Social Service, The Egyptian Association of Social Workers, 95 (1), 

pp.399- 437 

Allaqqani, A. H. (2013) A Dictionary of Educational Terms. Knowledge of the 

Curricula And Methodology, Riyadh, Aalam, Al-Kutub 

Al-Mallaah, T.A. (2016) Digital Citizenship Challenges and Hopes, magazine of 

The Faculty of Education, University of Alexandria, (1), pp.77 - 79. 

Al-Misri, M.W. (2017) The Point of View about the Level Of Digital 

Citizenship For a Sample of Students from the University of Palestine. 

University of Palestine's Magazine of Research and Studies, University of 

Palestine, 7 (2) , pp.178- 200 

AlMuhammad, A. A. (2019) The Teacher's Point of View on the Factors 

Affecting the Values of Citizenship for the Students of the Secondary Stage 

in the Governorate of Al-Mafraq, an Unpublished Master's Degree Thesis , 

Faculty of Educational Services University of Aal Al bait. 



 
 

 
 

413 

 لغة العربية ومشرفاتها الرتبوياتالرقمية لدى معلمات المستوى الوعي بأبعاد املواطنة (. 2022عافشي، ابتسام. )

413 

Ash-shamri, H.A. (2016) The Availability the Values of Digital Citizenship in 

the the Intermediate and Secondary Stages in the Governorate of Hafr 

Albaatin, An Unpublished Master's Degree Thesis. Faculty of Education, 

University of King Saud. 

Ash-shweily, M. W. The Level of the Technological Awareness for Teachers of 

Social Studies in the First Irbid Educational Directorate and Its 

Relationship to Digital Citizenship, an Unpublished Masters Degrees 

Thesis. Faculty of Educational Sciences University of Aal Albait 

Attwijri, S .A. (2017) The Role of The Teacher in the Second Stage of 

Protecting Students from Thinking Deviation in the Light of Digital 

Citizenship from the Point of View of Educational Supervisors. Magazine 

of Security Research, Faculty of King Fahd Security Studies 

Digital Citizenship Gathering 24 -1- 2019, retrieved on 23- 6- 2019 on the link  

http://www.alriyadh.com/1733056 

https://uqu.edu.sa/App/News/44781 

Shams, N.A (2017) Citizenship in the Digital Age, Kingdom of Bahrain as an 

Example, an Anthology, the Bahrain Institute of Political Development, 

pp.26-40 

The National Committee for Legalizing the Moral Content Of Information 

Technology, retrieved on 26 / 10/ 1440h on the link http://ncdcr.gov.sa/ 

University of Al-Majma'ah, (1439h) The Project of Digital Citizenship 14/ 

1439h, retrieved on 20 /10 / 1440 on the link https://m.mu.edu.sa 

University of King Khalid, (1440 h) the First Gathering of Thinking Security 

"Digital Citizenship" 15- 16/ 5/ 1440h retrieved on 20 /10/ 1440 h on the 

link  

University of Ummul Qura. (2019) Vision of the kingdom of Saudi Arabia 2030, 

retrieved on20/10/ 1440h on the link  //: vision2030.gov.sa / 

 املراجع األجنبية: 

Ribble, M.( 2012). Digital citizenship for educational change. Kappa Delta Pi 

Record, 48(4), 148 - 151.  

 http://dx.doi.org/10.1080/00228958.2012.734015 

Sincar, M. (2017). An Analysis of Prospective Teachers Digital citizenship 

Behavior Norms. International Journal of Cyber Ethics in Education, 1(2), 

25-40. 

http://www.alriyadh.com/1733056
http://www.alriyadh.com/1733056
https://uqu.edu.sa/App/News/44781
https://uqu.edu.sa/App/News/44781
https://m.mu.edu.sa/


 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

414 

Ribble, M. (2011). Digital Citizenship in schools (2
nd

 edu.). Eugene,or.: 

International Society for Technology in Education. 

Ribble, M. S., Bailey, G. D., & ISTE, T. W. (2004). Digitalؤitizenship 

Addressing Appropriate Technology Behavior. Learning & Leading with 

Technology, 32(1), 6-u15. 

Berardi, R. P. (2016). Elementary teachers Perceptions of Value and efficacy 

regarding instruction of digital citizenship. Unpublished master thesis, 

Immaculate University. 

             


