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 ملخص:ال
دور رائدة النشاط في تعزيز المواطنة الرقمية لدى الطالبات  تعرف علىإلى الهدفت هذه الدراسة    

ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج 2030 في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 
 ( من رائدات النشاط 87دراسة من )الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة، وتكونت عينة ال

ليها إه، ومن أهم النتائج التي توصلت 0440 -ه0441في المدرسة، وذلك في السنة الدراسية 
الدراسة أن دور رائدة النشاط في تعزيز المواطنة الرقمية لدى الطالبات في ضوء رؤية المملكة 

ي ضوء ذلك أوصت الدراسة وف ،80.87%جاء بدرجة كبيرة وبنسبة  6171العربية السعودية 
 بضرورة تنمية مفاهيم المواطنة الرقمية لدى الطالبات.

 2030الكلمات المفتاحية: رائدة النشاط، المواطنة الرقمية، رؤية 

Abstract: 

This study aimed to identify the role of the pioneer activity in promoting 

digital citizenship among students in the light of the Kingdom of Saudi 

Arabia 2030 vision. To achieve the goal of the study, the researcher used 

the descriptive analytical approach. The questionnaire was used as a 

instrument, and the study sample consisted of (87) of the pioneers of the 

activity in the school, in the school year 1440 AH - 1441 AH. One of the 

most important findings of the study is that the role of the pioneering 

activity in promoting digital citizenship among students in the light of the 

Kingdom of Saudi Arabia 2030 vision came in a great degree and by 

80.87%. In light of this, the study recommended the need to develop the 

concepts of digital citizenship among students. 
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 مقدمة:

تنــا مــن انفتــاح ثقافــي وفضائــي وتكنولوجــي، وانطالقا مــن الطفــرة نظــرا لمــا تواجهــه مجتمعا    
التقنيــة الهائلـة التـي يعايشـها عالمنـا المعاصـر، أثـارت وسـائل التواصـل االجتماعي العديـد مـن 

ـبكات ش بحـتلقد أص، و المفاهيـم والقضايا الخالفية التــي أثــرت فــي قيــم المواطنــة لــدى األفراد
هامـا ال يسـتهان بـه يعبـر مـن خالله أفـراد المجتمـع عـن آرائهـم وأفكارهـم  التواصـل االجتماعي منبـرا

  1ومعتقداتهـم عـن مختلـف الموضوعـات فـي شـتى المياديـن.
خدمين يــع المســتن المواطنــة الرقميــة تهــدف إلــى إيجــاد الطريــق الصحيــح لتوجيــه وحمايــة جمإ    

خصوصــا األطفال والمراهقيــن، وذلــك بتشــجيع الســلوكيات المرغوبــة ومحاربــة الســلوكيات المنبــوذة 
فــي التعامالت الرقميــة، مــن أجــل مواطـن رقمـي يحـب وطنـه ويجتهـد مـن أجـل تقدمـه، فان المواطنة 

ة التعليــم، ألنها الكفيلــة بمســاعدة المعلميــن والتربوييــن عمومــا الرقمية لــها عالقــة قويــة بمنظومــ
وأوليــاء األمور لفهــم مــا يجــب علــى الطــالب معرفتــه مــن أجــل اســتخدام التكنولوجيـا بشـكل مناسـب. 

لكامـل لالنخراط ا البطـفالمواطنـة الرقميـة هـي أكثـر مـن مجـرد أداة تعليميـة، بـل هـي وسـيلة إعداد ال
 .2فـي المجتمـع والمشـاركة الفاعلـة فـي خدمـة مصالـح الوطـن عمومـا وفـي المجـال الرقمــي خصوصــا

فالمواطنة الرقمية هي تحلي الفرد بمجموعة القواعد والضوابط والمعايير واألفكار واألعراف     
ن قبل الكبار والصغار من أجل المساهمة والمبادئ التي تضمن االستخدام األمن للتكنولوجيا م

لرقي الوطن وتحمل أفراده للمسئولية االجتماعية والتكنولوجية تجاه هذا، حيث أن المواطنة الرقمية 
 تعتبر الحماية والتوجيه نحو إيجابيات التقنيات الحديثة والحماية من سلبياتها ومخاطر استخدامها. 

احته من فرغم ما أت ،حدين اذ ا، فالتكنولوجيا تعتبر سالحأي هي التعامل الذكي مع التكنولوجيا
ثار إيجابية على الفرد وعلى تنمية المجتمع إذا استغلت بطريقة صحيحة، إال أن عواقبها وأخطارها آ

تكون عديدة إذا استغلت بطريقة غير رشيدة فقد تؤدي إلى التمرد على القواعد األخالقية والضوابط 
 ؤون الحياة االجتماعية. القانونية التي تنظم ش

فاالستخدام غير الرشيد للتكنولوجيا أصبح مشكلة رئيسية تواجه األبناء وهم يتعاملون مع متطلبات 
العصر الرقمي وأن هذه المشكلة أثارت بعض الجدل على صفحات األخبار الرقمية بالعديد من 

فال وما كنولوجيا من قبل األطالصحف اإللكترونية والتي تدور حول االستخدامات غير الرشيدة للت
يقضونه من ساعات طويلة على أجهزة الكمبيوتر واآليبادات والهواتف الذكية، باإلضافة ما تمثله 

                                                           
 (.6107) ، القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية0ة بين النظرية والتطبيق، طتربية المواطن الحكيم،فاروق عبد  طه،أماني  1
المواطنة الرقمية: استراتيجية تعزيز المواطنة واالعتدال باستخدام وسائل التواصل  الضوحي،هناء  الساعدي،ناصر  2

تدال، ر خالد الفيصل لالعاالجتماعي لمواجهة التحديات والتطرف والتكفير في دول مجلس التعاون الخليجي، مركز األمي
 (.6102) السعودية
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التكنولوجيا من تحديات أمام المعلمين في المدارس واآلباء في المنازل للتعامل مع األبناء والشباب 
دمانهم لإلنترنت الذي قد يهدد أمن المجتمع ويسا عد على انتشار الجرائم اإللكترونية وانسحاب وا 

 عقول الشباب إلى المخاطر الفكرية التي قد تزعزع ثقة المواطن في وطنه وتهدم تطوره.
إن النشاط الطالبي من أهم الركائز التي يقوم عليها التعليم لذا فان النشاط جزء ال يتجزأ من     

 لرائدة في مجال تأثير رائد النشاط على نمو الطالبالعملية التربوية التعليمية، تظهر الدراسات ا
وذلك حيث أن الدرجات األكاديمية والسلوك المدرسي لألطفال تتحسن عند مشاركتهم في األندية 

لى خالل هذه األنشطة، مم ا يساعدهم ع اجديد ئااعية المدرسية  فالطفل يتعل م شيوالرياضات الجم
 ن لم تكن مرتبطة بشكل مباشر بالدراسة  فشعور الطفل بأنتحسين فهمهم للمواد الدراسية حتى وا  

لديه المهارة والموهبة لفعل شيء ما يمنحه شعورًا جيدًا، ويزيد من ثقته وشغفه، وُيترجم ذلك كله 
 .على تحصيله الدراسي

حضارة ، فبركب الاإلنسانيةالمعارف  مجاالت متعددة في شتىفي قد تطور ن العالم المعاصر إ    
ارع البد من وضع خطط استراتيجية لتنمية الموارد البشرية فهي المورد األهم والعنصر المتس

الية . على ضوء ذلك، فإن الدراسة الحالمتحكم، فينبغي التعامل مع التغيرات المتجددة والمتسارعة
دور رائدة النشاط في تعزيز المواطنة الرقمية لدى الطالبات في ضوء رؤية تهدف إلى استقصاء 

 .6171 مملكة العربية السعوديةال
ويرى الباحث أن المعلم هو أهم الركائز التي تعتمد عليه المدارس في إعداد المواطن الصالح    

وتعديل أفكار وسلوكيات واتجاهات الطالب فهو األداة الناجحة في تصحيح مسار المفاهيم عند 
من  ة المواطنة الرقمية بين الطالبالطالب لذلك فإن للمعلم دور هام وفعال في تعزيز ونشر ثقاف

خالل األنشطة التعليمية ودمج مفاهيمًا بالدروس النظرية والعملية بما يساعد على حماية الطالب 
 وتسليحهم بالمعارف التكنولوجية. 

ألسرية وذلك ألن مناهج التربية ا ،فقد ال يخفى هذا الدور على معلمات التربية األسرية في المدارس
المناهج التي تساعد الطالب على تكوين المبادئ األسرية والقيم المجتمعية وتحمل تعتبر أحد 

المسئولية لذلك فهي تستمد اتجاهاتها وقيمها من اتجاهات وقيم الجامعات وتعتبر حلقة الوصل بين 
 حياة الطالب في أسرته داخل مجتمعه. 

 مشكلة الدراسة:
 لبـــات والتحقق من محورهـــا بمـــا في ذلـــك تبـــادلنشــــــــــــــر ثقـــافـــة المواطنـــة الرقميـــة بين الطـــاإن     

كان  األنشـطة، ألن نجاح النشـاطو  ا. ولعب رواد النشـاط دوًرا مهًما في الفعاليةلكترونيًّ إ المعلومات
ثقت مشــــــــــكلة انبو قائًما على حســــــــــن التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وألهميته ظهرت قضــــــــــايا بحثية، 

 :لتاليالدراسة والتي تتمثل في السؤال الرئيس ا
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دور رائدة النشاط في تعزيز المواطنة الرقمية لدى الطالبات في ضوء رؤية المملكة هو ما 
 ؟2030العربية السعودية 

  أهداف الدراسة:
 :إلىتهدف الدراسة 

التعرف على دور رائدة النشاط في تعزيز المواطنة الرقمية لدى الطالبات في ضوء رؤية  .0
 .2030المملكة العربية السعودية 

رفع توصيات واقتراحات للمساهمة في تنمية دور رائدة النشاط في تعزيز المواطنة الرقمية  .6
 لدى الطالبات.

 أهمية الدراسة:
 ثالث ا: أهمية البحث:

 :األهمية النظرية  -0
تكمن أهمية البحث في أهمية دور رائدة النشاط في تعزيز المواطنة الرقمية في ضوء المملكة العربية 

 . 2030السعودية
 األهمية التطبيقية: -4

ط تعزيز المواطنة الرقمية بين الطالبات والتخطي تساعد هذه الدراسة رائدة النشاط فيمن الممكن أن 
ن وجهة نظر م لها في كيفية غرس قيم المواطنة الرقمية وتطبيقها في عملية التعلم بين الطالبات

 .2030وء رؤية المملكة في ضو  وأيضًا مصممي المناهج ،المشرفين والمختصين التربويين
 حدود الدراسة:

ين الطالبات ب ةتتناول هذه الدراسة دور رائدة النشاط في تعزيز المواطنة الرقميالحدود الموضوعية: 
 .2030في ضوء رؤية 
 رائدات النشاط في المدارس في المملكة العربية السعودية.تشمل جميع  الحدود البشرية:
 سة على المدارس في المملكة العربية السعودية.اقتصرت الدراالحدود المكانية: 
 ه 0440-ه0441السنة الدراسية الحدود الزمانية: 
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 مصطلحات الدراسة:
 رائدة النشاط:

الشـــــخص الذي يقوم بحســـــن التخطيط والتنفيذ والمتابعة لألنشـــــطة  ( بأنه6100عرفها الدوســـــري )
ابعة المعلمات في إعداد برامج النشـــــاط غير الصـــــفية والالصـــــفية ويقوم بالعديد من المهام مثل مت

 1 .الصفي وا عداد خطة للنشاط المدرسي غير الصفي بناًء على البرامج المقدمة من المعلمات
 المواطنة الرقمية:

( بأنها مجموع القواعد والضوابط والمعايير واألعراف واألفكار والمبادئ المتبعة 6104عرفها القايد )
القويم للتكنولوجيا، والتي يحتاجها المواطنون صغارا وكبارا من أجل المساهمة في االستخدام األمثل و 

 2.في رقي الوطن
( بأنها مجموعة من القواعد والمعايير وبعض من األفكار التي تتبع اليوم من 6101وعرفها هدير )

 3.تقاء بالوطنر أجل االستخدام األمثل للتكنولوجيا والتي يحتاج لها اليوم الكبار والصغار من أجل اال
لتكنولوجيا والسلوك التي تستخدم ا واإلجراءات: هي مجموعة من التقنيات اإلجرائيلتعريف وبالنسبة ل

 االستخدام األمثل.
 : 2030رؤية المملكة

( بأنها " النقلة النوعية في جميع المجاالت، وذلك بهدف مواكبة التطلعات 6102عرفها الزياني )
على مواجهة التحديات من خالل إدارة الموارد المالية بكفاءة، وأن تكون واآلمال، وأن تكون قادرة 

 4ذات هيكلة مرنة معتمدة على ثقافة األداء في جميع األعمال.
إعادة هيكلة قطاع التعليم، وصياغة حديثة لمنظومة ( بأنها "6102التربية والتعليم )وتعرفها وزارة 

عليمي تي تحكم تطوير المناهج والتحاق المعلمين بالسلك التاألنظمة والتعليمات والقواعد التنفيذية ال
التربوي، ورفع فاعلية التطوير والتدريب المهني بشكل مستمرو رفع كفاءة  اإلشرافوتنظيم عملية 

الموارد البشرية و  اإلمكاناتاألداء التشغيلي، وتقليل التكلفة المهدرة، واالستفادة القصوى من 
 والتجهيزات والمباني."

                                                           
مرزوق بن محمد الدوسري، معوقات التخطيط إلدارة النشاط الطالبي للمرحلة الثانوية من وجهة نظر مديري المدارس ورواد  1

 (.6100النشاط في مدينة الرياض. كلية العلوم االجتماعية. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: الرياض )
https://www.new-(، موقع تعليم جديد، 6104طفى القايد، مفهوم المواطنة الرقمية، مقال منشور )مص 2

citizenship-digital-of-educ.com/definition 
(، موقع المرسال، 0161سعيد هدير، مفهوم المواطنة الرقمية، مقال منشور) 3

https://www.almrsal.com/post/804385 
(، عبر الرابط التالي: 6102الدكتور عبد اللطيف الزياني، األمين العام لمجلس التعاون. ) 4

awsat.com/home/article/638211https://a/ 

https://www.new-educ.com/definition-of-digital-citizenship
https://www.new-educ.com/definition-of-digital-citizenship
https://www.new-educ.com/definition-of-digital-citizenship
https://www.almrsal.com/post/804385
https://aawsat.com/home/article/638211/
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عرفها أيضا وزارة التربية والتعليم بأنها" أحد البرامج الوطنية المحققة لرؤية المملكة العربية وت
هيكلة القطاعات الحكومية، التحول الوطني، التوسع في الخصخصة،  إعادةمثل:   2030 السعودية

 األداء. سالشراكات االستراتيجية، مراجعة األنظمة، الرؤى والتوجيهات، االستثمارات، وبرامج قيا
بما فيها  التعليمية في المدارس اإلداريةمجموعة التغيرات التي تطرأ على الهيئة  :اإلجرائيالتعريف 

موارد هم في زيادة كفاءة الالمناهج ومجموعة البرامج التي تسوالمعلمين و  ورواد النشاط واإلداريين
 البشرية والتعليمية والمهنية في المدارس السعودية.

 سابقة:الدراسات ال
، قميةالر  بتنــاول موضــوع المواطنــة واألجنبيةالعربيــة  واألبحاثقامــت العديــد مــن الدراســات    

 مختلفـة، يقـوم هـذا البحـث مجاالتتنميتهـا، وتعزيزهـا، مـن أوجـه متعـددة وفـي  وقيمهــا، وطــرق 
 باسـتعراض بعـض منهـا:

"درجة تمثيل طالبات الكليات اإلنسانية بجامعة األميرة نورة    بعنوان:4091. دراسة الموزان )9
 1بنت عبد الرحمن لقيم المواطنة الرقمية مع تصور لدور الجامعة في تعزيز قيمها".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى انتشار مفهوم المواطنة الرقمية بين الطالبات الجامعيات،      
في التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات الكليات وقد استخدمت الباحثة المنهج الوص

طالبة من  21اإلنسانية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، في حين كانت العينة عبارة عن 
تلك الكليات، ووظفت الباحثة االستبانة الشاملة لمحاور المواطنة الرقمية، وكان من أبرز النتائج 

 الرقمية بين الطالبات الجامعيات كانت بنسبة قليلة جًدا.أن درجة مفهوم المواطنة 
 2  بعنوان: "دور قائدات المدارس في تبني مشروع المواطنة الرقمية".4092. دراسة العتيبي )4

تحديد دور قائدات المدارس في تدعيم قيم المواطنة الرقمية لدى الطالبات من  هدفت الدراسة إلى
المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق وجهة نظرهن، استخدمت الباحثة 

دة. قائ 010مديرة من مجتمع الدراسة البالغ  21استبانة على عينة عشوائية بسيطة اشتملت على 
 : يةتاآل ةجيوتوصلت الدراسة للنت

لقائدة ا الصعوبات التي تواجه القائدات في تفعيل قيم المواطنة الرقمية تكمن في تعدد أدوار ومهام
 التربوية داخل المدرسة.

                                                           
درجة تمثيل طالبات الكليات اإلنسانية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن لقيم  الموازن،د. أمل بنت علي بنت سعد  1

المواطنة الرقمية مع تصور لدور الجامعة في تعزيز قيمها. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. المملكة العربية 
 (.6101ة)السعودي

دور قائدات المدارس في تبني مشروع المواطنة الرقمية. جامعة الملك سعود: المملكة العربية  العتيبي،مشاعل عسير  2
 (. مجلة العلوم التربوية والنفسية.6102السعودية)
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  بعنوان: "دور معلمي المرحلة الثانوية بمحافظات ةزة في تعزيز 4097. دراسة شقورة )3
 1المواطنة الرقمية لمواجهة ظاهرة التلوث الثقافي لدى الطلبة وسبل تفعيل ".

لمواطنة تعزيز ا درجة ممارسة معلمي المرحلة الثانوية لدورهم في علىتعرف إلى الهدفت الدراسة 
الرقمية لمواجهة ظاهرة التلوث الثقافي لدى الطلبة، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة 
المنهج الوصفي التحليلي والمنهج البنائي، باالعتماد على االستبانة كأداة للدراسة، وتكون مجتمع 

م( والبالغ 6102-م6102عام )الدراسة من جميع طلبة المرحلة الثانوية بمحافظات غزة المسجلين لل
( طالًبا وطالبة، وقد توصلت الدراسة 721( طالًبا وطالبة، وبلغت عينة الدراسة )62622عددهم )

إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها أن درجة تقدير عينة الدراسة لدور معلمي المرحلة الثانوية 
وهي تشير إلى  %20ي لديهم كانت بنسبة في تعزيز المواطنة الرقمية لمواجهة ظاهرة التلوث الثقاف

 المعلمين غالًبا ما يمارسون ذلك.أن 
تصـــــــــور مقترح لتمكين المعلمين بمـدارس وزارة التربيــة "  بعنوان: 4097العقـاد ) .دراســـــــــة2

 ".والتعليم الفلسطينية نحو توظيف متطلبات المواطنة الرقمية في التعليم
م ترح لتمكين المعلمين بمدارس وزارة التربية والتعليهدفت الدراسة إلى التوصل إلى تصور مق   

المنهج  وقد اعتمدت الدراسة على ،الفلسطينية نحو توظيف متطلبات المواطنة الرقمية في التعليم
ألساسية والثانوية الحكومية في ا الوصفي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس

 2معلمًا ومعلمة طبقت عليهم استبانة موزعة على  260مديريات شمال غزة، وتكونت العينة من
مجاالت، وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة تمكين المعلمين بمدارس وزارة التربية والتعليم الفلسطينية 
نحو توظيف متطلبات المواطنة الرقمية في التعليم ضعيفة، وفي ضوء النتائج قدمت الباحثة تصورًا 

واطنة الرقمية في التعليم، متضمنًا فلسفة ومنطلقات وأهداف مقترح نحو توظيف متطلبات الم
 ومكونات ومتطلبات تنفيذ والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ والحلول المقترحة للتغلب عليها.

 التعقيب على الدراسات السابقة:
 تتشــــــابه عينة الدراســــــة الحالية مع الدراســــــات الســــــابقة من حيث المنهج، فقد تم اســــــتخدام المنهج
الوصـــــفي في جميع الدراســـــات الســـــابقة واختلفت الدراســـــة الحالية مع الدراســـــات من حيث مجتمع 

 ا( طالبات وطالب6102ودراســــــــة شــــــــقورة ) ،(6101الدراســــــــة، فقد كان مجتمع دراســــــــة الموازن )
( مديرات، وتشــابهت عينة الدراســة الحالية في مجتمع الدراســة مع دراســة 6102ودراســة العتيبي )

 ( معلمات. 6102العقاد )

                                                           
الثقافي  اهرة التلوثدور معلمي المرحلة الثانوية بمحافظات غزة في تعزيز المواطنة الرقمية لمواجهة ظ شقورة،هناء حسن  1

 .ة( غز 6102لدى الطلبة وسبل تفعيله. الجامعة اإلسالمية: )
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ولم يجد الباحث دراسة حول استخدامات مواقع التواصل االجتماعي لتعزيز وترسيخ قيم المواطنة     
الرقمية لدى أفراد المجتمع بكافة فئاتهم، وذلك يزيد من أهمية الدراسة الحالية حيث تعمل على جمع 

ضع الخليج العربي، ومن ثم و  وتحليل البيانات المتاحة لقياس المواطنة الرقمية لدى مواطني دول
 مقترحات التي من شأنها رفع المواطنة عمومًا والمواطنة الرقمية خصوصًا.

 منه( الدراسة:
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لموضوع البحث، ويعرف المنهج الوصفي   

 إلى أســـــــــــباب هذه التحليلي بأنه: المنهج الذي يقوم على وصـــــــــــف ظاهرة من الظواهر للوصـــــــــــول
 1الظاهرة والعوامل التي تتحكم فيها، واستخالص النتائج لتعميمها.

 مجتمع وعينة الدارسة:
تكون مجتمع الدراســـة من جميع رائدات النشـــاط في المدارس في المملكة العربية الســـعودية في    

، (22م )فرد، استجاب منه 011ه، وتم اختيار عينة عشوائية من 0440-0041العام الدراسـي 
 ي:يع العينة في الجدول اآلتوتوز 

  9جدون رقم )
 توزيع عينة الدراسة 

 النسبة العدد الفئات المتغير

 المؤهل العلمي

 28.74% 25 دبلوم
 65.52% 57 بكالوريوس

 5.75% 5 ماجستير فأكثر
 % 011 87 المجموع

 سنوات الخدمة

 %25.29 22 سنوات 0أقل من 
 %47.12 41 سنوات 01-0من 

 %27.59 24 سنوات 01أكثر من 
 % 011 87 المجموع

( استبانة عشوائيًا لقياس الصدق والثبات، تم تضمينها في تحليل النتائج بسبب 61وتم اختيار )
 تمتع االستبانة بالصدق والثبات.

 

                                                           
(. 6100البحث العلمي: مدخل منهجي تطبيقي. عمان: دار المناهج. ) الزعبي، أساليب علي فالح الوادي،محمد حسين  1

 024ص
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 أداة الدراسة:

سئلة ا: "مجموعة من األاستخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع المعلومات، وتعرف االستبانة بأنه
المتنوعة والتي ترتبط ببعضها البعض بشكل يحقق الهدف الذي يسعى الباحث من خالل المشكلة 
التي يطرحها بحثه، ويكون عدد األسئلة التي يحتوي عليها االستبيان كافية ووافية لتحقيق هدف 

  1البحث بصرف النظر عن عددها."
مقياس ليكارت الخماسي لقياس استجابات أفراد استخدام ( فقرة وتم 04وتكونت االستبانة من )

 ات االستبانة حسب الجدول التالي:عينة الدراسة لفقر 

   4جدون رقم )
 مقياس ليكارت الخماسي

 صد  أداة الدارسة:
 . صد  االتسا  الداخلي:9

صدق االتساق الداخلي لالستبانة من خالل تطبيقها على عينة استطالعية مكونة  تم التحقق من
( استجابة، وقم تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل فقرة ومجموع درجات 61من )

 فقرات االستبانة ككل.
   3جدون رقم )

 ستبانةمعامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية لال
 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون  رقم الفقرة

0 0.65 0.00 
6 0.73 0.00 
7 0.82 0.00 
4 0.84 0.00 
0 0.88 0.00 
2 0.85 0.00 
2 0.85 0.00 
2 0.90 0.00 
1 0.88 0.00 

                                                           
 م(.6100) 21األردن، ص  فاطمة النوايسة، "أساسيات علم النفس"، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، 1

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا االستجابة

 0 4 7 6 0 الدرجة
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 Sigالقيمة االحتمالية  معامل االرتباط بيرسون  رقم الفقرة
01 0.87 0.00 
00 0.85 0.00 
06 0.86 0.00 
07 0.88 0.00 
04 0.78 0.00 

 α= 1.10تباط دال إحصائيا عند مستوى داللة   * االر 
من المالحظ في الجدول الســــــــــــــابق معامالت االرتباط بين فقرات االســــــــــــــتبيان والدرجة الكلية 

( لجميع فقرات االســـتبيان، وتراوحت α= 1.10لالســـتبيان دالة إحصـــائيا عند مســـتوى داللة )
لما  تدقيق قرات االســــــــــــــتبانة(، وهـذا يـدل على أن ف1.11 – 1.20معـامالت االرتبـاط بين )

 .وضعت لقياسه
 ثبات أداة الدراسة:

الثبات يدل على اتســـــــــــاق النتائج، بمعنى إذا كرر القياس فإنك تحصـــــــــــل على نفس النتائج، وفي 
أغلب حاالته هو معامل ارتباط، وهناك عدد من الطرق لقياســــــــــه ومن أكثرها شــــــــــيوعًا هي طريقة 

 1إلى نصفين. )كرونباخ ألفا( وطريقة تجزئة المقياس

وقد اسـتخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ وهي أشـهر الطرق في قياس ثبات األداة، وتكشف هذه 
 الطريقة مدى تشتت درجات المستجيبين.

  2جدون رقم )
 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور االستبانة 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور م

 0.85 14 يةتعزيز المواطنة الرقم 0

للنتيجــة الكليــة لمحور تعزيز من المالحظ من خالل الجــدول الســـــــــــــــابق أن معــامــل ألفــا كرونبــاخ 
وهذا يدل على ثبات مرتفع لجميع فقرات وكذلك االستبانة بشكل  0.85 يزيد عن المواطنة الرقمية

 عام.

                                                           
 602أساليب البحث العلمي: مدخل منهجي تطبيقي. عمان: دار المناهج. ص الزعبي،علي فالح  الوادي،محمد حسين  1
(6100) 
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بانة خرجت االســــتوبعد أن تأكدت الباحثة من صــــدق وثبات االســــتبانة، وبعد إجراء التعديالت    
بصورتها النهائية، وهذا يجعل الباحثة مطمئنة لتطبيق االستبانة على عينة الدراسة لتحقيق أهداف 

 الدراسة.
 المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

 لتحقيق أهداف الدراسة يتم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية:
 سابية واالنحرافات المعيارية: لمعرفة خصائصالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الح .0

 العينة ومستوى شيوع الظاهرة محل البحث لدى العينة.
( من أجل اختبار رأي المستجيبين حول One Sample T Testواحدة ) لعينة Tاختبار .6

 الظاهرة المراد قياسها.
لحســــــاب  همعامل االرتباط بيرســـــون لقياس درجة االرتباط بين متغيرين، وقد تم اســـــتخدام .7

 االتساق الداخلي، والصدق البنائي.
 ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات االستبانة. معامل اختبار .4

 نتائ( الدراسة ومناقشتها:
للتعرف على دور رائدة النشـــــــــــــاط في تعزيز المواطنة لدى الطالبات في ضـــــــــــــوء رؤية المملكة    

يانات المجمعة من أداة الدارسـة، تم إجراء المعالجات اإلحصـائية للب د، لق2030العربية السـعودية 
ل على نتائج و ( للحصــــــــSPSSوتم اســـــــتخدام برنامج الرزم اإلحصــــــــائية للدراســـــــات االجتماعية )

 الدارسة التي تم عرضها وتحليلها.
(، وتعتبر One Sample T testلعينة واحدة ) Tلتحليل فقرات االستبانة تم استخدام اختبار ت 

والقيمة  %21لعينة على محتواها إذا كان الوزن النســــــــــــــبي أكبر من الفقرة إيجـابية بمعنى موافقة ا
، وتعتبر الفقرة ســــــــــــــلبيـة بمعنى أن عينة الدارســــــــــــــة ال توافق على 1.10أقـل من  sigاالحتمـاليـة 

، وتعتبر 1.10أقل من  sigوالقيمة االحتمالية  ،%21محتواهـا إذا كان الوزن النســــــــــــــبي أقل من 
 . 1.10قيمية االحتمالية أكبر من آراء العينة محايدة إذا كانت ال

 أوال : المحك المعتمد في الدراسة: 
لتحديد المحك المعتمد في الدراسة قامت الباحثة بالرجوع إلى األدب التربوي الخاص بالمقاييس    

المحكية، وكذلك بعض الدراســــات الســــابقة التي اعتمدت المقياس الخماســــي نفســــه لتحديد مســــتوى 
حديد طول الخاليا في مقياس ) ليكارت ( الخماسي من خالل حساب المدى االسـتجابة حيث تم ت

(، ومن ثم  تقســــــيمه على أكبر قيمة في المقياس للحصــــــول  4=  0 – 0بين درجات المقياس ) 
 (، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس 1.2=  0÷  4على طول الخلية ) 

يح ( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية وهكذا أصـــــــــــــبح طول ) بداية المقياس الواحد الصـــــــــــــح
 الخاليا كما هو موضح في الجدول التالي :
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 المعتمد في الدراسة المحك  5جدون رقم )
 درجة التوافر الوزن النسبي المقابل له طول الخلية

0 – 0.2 
 

 قليلة جداً  72% - 61%
 قليلة %06- %72أكبر من  6.2 – 0.2أكبر من 

 متوسطة %22- %06أكبر من  7.4 – 6.2كبر من أ
 كبيرة %24- %22أكبر من  4.6 – 7.4أكبر من 
 كبيرة جداً  %011- %24أكبر من  0 – 4.6أكبر من 

 اإلحصــــــائيمن خالل البرنامج  sig االحتماليةوللكشــــــف عن هذه الفرضــــــية تم احتســــــاب القيمة 
SPSS  1.10ومقارنته بقيمة الخطأ=α ة فإذا كانت قيمsig  مشكلة فيعني قبول  1.10أكبر من
وأن المستجيب لم يشكل رأيًا حول الممارسات المراد دراستها، وفي حال كانت أصغر فإن  الدراسـة

رأي المستجيب يختلف جوهريا عن الدرجة المتوسطة وبالتالي يكون قد شكل رأيا حول الممارسات 
 المراد دراستها.

 ثانيا : تحليل فقرات االستبانة: 
(، One Sample T testلعينة واحدة ) Tلتحيل فقرات االســـــــــتبانة تم اســـــــــتخدام اختبار ت    

 %21وتعتبر الفقرة إيجـابية بمعنى موافقة العينة على محتواها إذا كان الوزن النســــــــــــــبي أكبر من 
 ى، وتعتبر الفقرة سلبية بمعنى أن عينة الدارسة ال توافق عل1.10أقل من  sigوالقيمة االحتمالية 

، وتعتبر آراء 1.10أقل من  sigوالقيمة االحتمالية  %21محتواها إذا كان الوزن النسبي أقل من 
 .1.10العينة محايدة إذا كانت القيمية االحتمالية أكبر من 

 عن السؤان الرئيس: اإلجابةثالثا : 
ربية ملكة الع" ما دور رائدة النشاط في تعزيز المواطنة الرقمية لدى الطالبات في ضوء رؤية الم

 ؟2030السعودية 
هذا السؤال تم تحليل فقرات االستبانة وفق المحك المعتمد في الدراسة وكانت النتائج  عنولإلجابة 
 كالتالي:
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  5الجدون رقم )

لجميع فقرات االستبانة  Sig المتوسط الحسابي والمتوسط النسبي واالنحراف المعياري والقيمة االحتمالية
  N=87الفقرات معا ) وقيمة جميع

المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

المتوسط 
 النسبي

االنحر
اف 
 المعياري 

القيمة 
االحتمالي

 ة

الترتي
 ب

الحك
 م

0 
أوجه أنشطة الطلبة للتعرف على 
البرامج والتطبيقات الجديدة والمفيدة 

 لهم.
3.63 

72.64
% 

 كبيرة 13 0.03 1.19

6 
أشارك في تدريب الطلبة على حماية 

ات الخاصة بهم من السرقة أو البيان
 عبث اآلخرين.

3.62 
72.41

% 
 كبيرة 14 0.05 1.42

7 

أشجع الطلبة على التواصل 
اإللكتروني اآلمن مع اآلخرين ضمن 
ضوابط وأخالق اإلسالم وعادات 

 المجتمع السعودي.

3.91 
78.16

 كبيرة 10 0.00 1.23 %

4 
أوضح للطلبة حقهم في الوصول 

ة لحياتهم لجميع المواقع المفيد
 االجتماعية والعلمية.

3.82 
76.32

% 
 كبيرة 12 0.04 1.23

0 
أساهم في تشجيع الطلبة على تجنب 
إيذاء اآلخرين من خالل التكنولوجيا 

 واإلنترنت.
4.18 

83.68
% 

 كبيرة 6 0.00 1.23

2 
أوجه الطلبة لعدم إثارة النزاعات والفتن 
عبر اإلنترنت ومواقع التواصل 

 االجتماعي.
4.31 

86.21
% 

1.15 0.09 2 
 كبيرة
 جداً 

أوجه الطلبة على احترام حريات  2
 اآلخرين عبر مواقع اإلنترنت.

3.98 79.54
% 

 كبيرة 8 0.40 1.20

2 
أبين للطلبة ضرورة االبتعاد عن 
الجرائم اإللكترونية التي تعرض 

 صاحبها للمساءلة القانونية.
4.29 

85.75
% 

1.17 0.16 3 
 كبيرة
 جداً 

1 
، يةحقوقهم الرقمعريف الطلبة أقوم بت
 تجاه بالواجبات الخاصةهم والتزام

 اآلخرين.
3.93 

78.62
 كبيرة 9 0.05 1.28 %
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المتوسط  الفقرات م
 الحسابي

المتوسط 
 النسبي

االنحر
اف 
 المعياري 

القيمة 
االحتمالي

 ة

الترتي
 ب

الحك
 م

01 
أوجه الطلبة على أساليب حماية 
أنفسهم صحيًا ونفسيًا أثناء استخدام 

 التكنولوجيا.
4.20 

83.91
% 

 كبيرة 5 0.01 1.21

أساهم في تعزيز قيم االحترام لحقوق  00
 خرين الفكرية لدى الطالبات.ملكية اآل

4.17 83.45
% 

 كبيرة 7 0.00 1.09

06 
أساعد الطلبة على اتباع األسس 
السليمة في عملية الشراء والبيع عبر 

 اإلنترنت
3.84 

76.78
% 

 كبيرة 11 0.00 1.35

13 
أقوم بمساعدة الطلبة على تجنب 
 التواصل غير الشرعي عبر اإلنترنت

4.28 
85.52

% 
1.22 0.00 4 

ة بير ك
 جداً 

14 
أساعد الطلبة في التصدي ألي 

 رسائل ضد سيادة الوطن وأمنه.
4.46 

89.20
% 

1.11 0.00 1 
 كبيرة
 جداً 

80.87 4.04 الدرجة الكلية للمجان لالستبانة 
 كبيرة   0.01 1.02 %

 ي:أتيتضح من الجدون السابق ما ي
ي لغ المتوســــط الحســــابفقرات االســـتبانة جميعها دالة إحصــــائيا حســـب المحك المعتمد، وب -0

(، وبدرجة كبيرة، وهذا يعني أن عينة %80.87(، وبوزن نســـــــــــبي )4.04للمحور ككل )
الدارســــة ترى بأن دور رائدة النشــــاط في تعزيز المواطنة الرقمية لدى الطالبات في ضــــوء 

 .80.87%جاء بدرجة كبيرة وبنسبة  2030رؤية المملكة العربية السعودية 
أســـاعد الطلبة في التصــــدي على "( والتي تنص 04لى الفقرة رقم )جاءت في المرتبة األو  -6

 89.20%وبوزن نســـبي  4.46ألي رســـائل ضـــد ســـيادة الوطن وأمنه" بمتوســـط حســـابي 
 بدرجة كبيرة.

أشارك في تدريب الطلبة على ( والتي تنص على "6الفقرة رقم ) جاءت في المرتبة األولى -7
وبوزن نسبي 3.62 حسابي " بمتوسط عبثنات الخاصة بهم من السرقة أو حماية البيا

 مات فيها.وسرقة المعلو  اإللكترونيةكثرة اختراق المواقع  إلىبدرجة كبيرة، يعزى  %72.41

 ملخص النتائ(:
عينة الدارســــــــة ترى بأن دور رائدة النشــــــــاط في تعزيز المواطنة الرقمية لدى الطالبات في  .0

 .80.87%رجة كبيرة وبنسبة جاء بد 6171ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 



 

101 
 

أســــاعد الطلبة في التصــــدي ( والتي تنص على "04الفقرة رقم )جاءت في المرتبة األولى  .6
 21.61وبوزن نســـبي % 4.42ألي رســـائل ضـــد ســـيادة الوطن وأمنه" بمتوســـط حســـابي 

 بدرجة كبيرة.
بــة ( والتي تنص على " أشــــــــــــــارك في تـدريـب الطل6جـاءت في المرتبـة األولى الفقرة رقم ) .7

وبوزن 7.26 على حماية البيانات الخاصــــة بهم من الســــرقة أو عبث " بمتوســــط حســــابي
وســــــــــــــرقــة  اإللكترونيــةكثرة اختراق المواقع  إلىبــدرجــة كبيرة، يعزى  26.40نســــــــــــــبي %

 المعلومات فيها.
 توصيات الدراسة:

 ضرورة االهتمام بتعزيز المواطنة الرقمية لدى الطالبات. .0
النشـــــــــاط في المدارس لتعزيز المواطنة الرقمية لرائدات  ةدورات تدريبي إعدادضـــــــــرورة  .6

 .2030ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 
 ضرورة تنمية مفاهيم المواطنة الرقمية لدى الطالبات. .7

 المراجع:
  (6102)، وزارة التربية والتعليم، السعودية4030المملكة  الزياتي، رؤيةنادر. 
 (، عبر الرابط التالي: 6102ين العام لمجلس التعاون. )الدكتور عبد اللطيف الزياني، األم

https://aawsat.com/home/article/638211/ 
  0، طوالتطبيقتربية المواطنة بين النظرية عبد الحكيم.  فاروق  طه،أماني، 

 .نجلو المصريةاأل (: مكتبة6107)القاهرة
 المواطنة الرقمية: استراتيجية تعزيز المواطنة واالعتدان صر الساعدي، هناء الضوحي. نا

باستخدام وسائل التواصل االجتماعي لمواجهة التحديات والتطرف والتكفير في دون 
 (.6102، مركز األمير خالد الفيصل لالعتدال، السعودية)مجلس التعاون الخليجي

  من  ةيالثانو إلدارة النشاط الطالبي للمرحلة طيلتخطمعوقات ا الدوسري.مرزوق بن محمد
. ةياالجتماع العلوم ةي. كلاضيالر  نةيورواد النشاط في مد المدارس ري ية نظر مدهوج

 (.6100)اضي: الر ةيجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالم
  .دور معلمي المرحلة الثانوية بمحافظات ةزة في تعزيز المواطنة هناء حسن شقورة

ية: . الجامعة اإلسالمية لمواجهة ظاهرة التلوث الثقافي لدى الطلبة وسبل تفعيل الرقم
 (. 6102غزة)

  .امعة . جدور قائدات المدارس في تبني مشروع المواطنة الرقميةمشاعل عسير العتيبي
 (. مجلة العلوم التربوية والنفسية.6102الملك سعود: المملكة العربية السعودية)

https://aawsat.com/home/article/638211/
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 درجة تمثيل طالبات الكليات اإلنسانية بجامعة ت سعد الموازن. د. أمل بنت علي بن
األميرة نورة بنت عبد الرحمن لقيم المواطنة الرقمية مع تصور لدور الجامعة في تعزيز 

 (.6101). جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. المملكة العربية السعودية قيمها
  .ن المعلمين بمدارس وزارة التربية والتعليم تصور مقترح لتمكيثائرة عدنان محمد العقاد

ير رسالة ماجستير غ .الفلسطينية نحو توظيف متطلبات المواطنة الرقمية في التعليم
 (.6102منشورة، قسم أصول التربية، كلية التربية، جامعة األزهر، غزة، فلسطين)

  منشور، موقع المرسال ( مقال6101، )مفهوم المواطنة الرقمية هدير.سعيد ،
https://www.almrsal.com/post/804385 

  مقال منشور، موقع تعليم جديد،   6104)، الرقميةمفهوم المواطنة  القايد.مصطفى
citizenship-digital-of-uc.com/definitioned-https://www.new 

  .البحث العلمي: مدخل منهجي تطبيقي أساليبمحمد حسين الوادي، علي فالح الزعبي. 
 (: دار المناهج. 6100عمان)

 ،دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، علم النفس" ت"أساسيا فاطمة النوايسة ،
 م(6100األردن)

 ار د المناه( األساسية في البحوث االجتماعية"،ي، "حسان وسالطنية بلقاسم الجيالن
 م(.6106الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر)
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