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 بناء مقياس اللياقة الرقمية للشباب الجامعي
ديثة عبر شبكات األنترنت في ظل التقدم التكنولوجي والتطور في العصر الراهن أصبحت وسائل االتصال الح

شيئا أساسيا خالل الحياة اليومية  ومن خالل تلك الشبكات اصبح األشخاص يمارسون مجموعة من األنشطة 
سواء كانت تعليمية أو تسويقية أو مهنية وقد تكون ترفيهية ، باإلضافة إال ان هناك تزايد في أعداد 

ون مجموعة من السلوكيات  عبر شبكة األنترنت  تسمى  مستخدمين األنترنت ، والمستخدمين لألنترنت يمارس
باللياقة الرقمية  ونظرا لحاجة العصر لهذا النوع من الدراسات وللحاجة الماسة لدراسة هذه السلوكيات ، ونظرا 
للدور الذي تلعبه  الخدمة االجتماعية  عامة وخدمة الجماعة خاصة في مواجهة بعض المشكالت واعداد 

تساهم في حلها  كان االتجاه لبناء مقياس للياقة الرقمية للشباب الجامعي  ، حيث كان الهدف الوسائل التي 
من الدراسة هو بناء مقاس الياقة الرقمية من خالل الرجوع الى االطار النظري والدراسات وبناء عبارات 

س ،  وطبق المقياس المقياس وبعدها  قياس دالالت معامل التمييز والصعوبة ودالالت صدق وثبات المقيا
طالب وطالبة من جامعة أسوان وبعد حساب معدل التوزيع الطبيعي للعينة   وبعد  411على عينة قوامها 

االنتهاء من حساب تلك المعامالت تم حذف العبارات غير االلة والتوصل إلى الصورة النهائية للمقياس والتي 
 عي والبعد األخالقي والبعد التكنولوجي والبعد الصحي . عبارة وأربعة أبعاد هي البعد االجتما 42تكونت من 

In light of technological progress and development in the current era, modern 
means of communication via the Internet have become a fundamental thing 
during daily life and through these networks people have become involved in a 
range of activities, whether educational, marketing or professional and may be 
recreational , In addition, however, there is an increase in the number of Internet 
users, and Internet users practice a range of behaviors across the Internet called 

“digital Netiquette –Etiquette Digital “  and given the need of the times for this 
type of study and the urgent need to study these behaviors , Given the role that 
Social Work  plays in general and Group Work in particular in facing some 
problems and preparing the means that contribute to solving them, the trend has 

been to build a digital “digital Netiquette –Etiquette Digital “  scale for university 
youth, Where the objective of the study was to build the “digital Netiquette –

Etiquette Digital “  scale  by referring to the theoretical framework and studies and 
building scale phrases and then measuring the significance of the discrimination 
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and difficulty coefficients and indications of validity and consistency of scale The 
scale was applied to a sample of 400 students from Aswan University and after 
calculating the normal distribution rate for the sample and after completing the 
calculation of these transactions, the non-machine phrases were removed and 
the final image of the scale was made up of 42 terms and four dimensions are 
the social dimension, the ethical dimension, the technological dimension, and the 

health dimension. 
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 االطار النظري للدراسة
 أوال : مشكلة الدراسة :

في اآلونة األخيرة ومع التقدم التكنولوجي وتطور وسائل االتصال الحديثة أصبحت األغلبية تقضى 
وقتا طويال أمام شاشات الحاسوب والهواتف المحمولة . حيث أصبحت هذه األجهزة هي المصدر األساسي 

ال أو تلقى العلم من خاللها كما أنها أصبحت أيضا مصدرا  للتسويق للحصول على معلومات أو أنهاء األعم
 والترفيه . 

(  يفيد بأن أعداد مستخدمي األنترنت على 2121وقد اصدر االتحاد الدولي لالتصاالت تقريرا) 
 53مليار شخص  بنسبة  481وصل عدد مستخدمي األنترنت    2119مستوى العالم في تزايد بنهاية عام 

   ( 0202) تقرير االتحاد الدولي لالتصاالت ، ( 1ن العالم وهذا ما يوضحه الشكل  رقم )  من سكا %
 

وبما أن العالم الذي نعيش فيه أصبح عالم متنامي سريع التغير يتميز باالنفجار التكنولوجي وانتشار 
اإليجابية والضرورية المعلومات واالنفجار السكاني الذي يؤثر في حياتنا األمر الذي يتطلب تدعيم القيم 

لتحقيق أهداف المجتمع في ضوء التحوالت والتغيرات العالمية والمحلية وتهيئة المواطنين للتعامل مع 
 ( .4المتطلبات التي تفرضها ذلك التحويالت )

ماهر أبو المعاطى على : مقدمة في الرعاية االجتماعية والخدمة االجتماعية ، القاهرة ، مرکز نشر 
 ۹۷۷ - ۹۷۱تاب الجامعي ، بيدون سنة نشر ، ص ص وتوزيع الك

 
وخالل هذا الوقت  يسلك األشخاص بعد السلوكيات المختلفة قد تكون صائبة أو يشوبها بعض الخطأ  وهذا  

 يتحدد من خالل ما يسمى باللياقة الرقمية .
 ( 7شكل رقم )

 (  0202د الدولي )ويوضح نسبة مستخدمي األنترنت على مستوى العالم طبقا لتقرير االتحا
 (  الصادر عن مؤسسة األبحاث التسويقية 2121) “We are social”و كشف أحدث تقرير لـ

«Hootsuite» مليار نسمة، بنسب نمو بلغت  485، عن وصول عدد مستخدمي اإلنترنت حول العالم إلى
” السوشيال ميديا“وارتفع معدل المستخدمين لمواقع  .2118، مقارنة مع ذاتها من 2119، خالل يناير 7%

كما ارتفع عدد مستخدمي شبكات  .مليار نسمة في مختلف دول العالم 388، لتصل إلى %982بنسبة 
  .2119مليار نسمة خالل يناير  581، ليصل إلى %284اإلنترنت عبر أجهزة التليفون المحمول بنسبة 

 (  2121) مؤسسة األبحاث التسويقية ،  

https://almalnews.com/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-7-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%8821-%d8%af%d9%82%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%85%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a/
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 – ( الصادر عن مؤسسة األبحاث التسويقية 2121)  «we are social»  كما كشف تقرير
«Hootsuite»  7لشهر يناير الماضي، عن متوسط مدة قضاء المصريين على شبكة اإلنترنت والتي بلغت 

وأوضح  أن  مصر تحتل المرتبة الثالثة عشر عالمًيا فى استخدام شبكات   دقيقة يوميا 21ساعات و
دقيقة خالل يناير الماضي. ) مؤسسة األبحاث التسويقية ،  21ساعات و 7اإلنترنت بمعدل زمني يستغرق 

2121  ) 
( ، وصول عدد  2121وأظهر تقرير شهري صادر عن وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ) يناير  

مليون حتى يناير  الماضي بنسبة انتشار بلغت  4189مستخدمي اإلنترنت األرضي والمحمول في مصر إلى 
 ( 2121( ) وزارة االتصاالت ،  2وهذا ما يوضحه شكل رقم )  .%48 نحو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 0شكل رقم )
 (  0202ويوضح نسبة مستخدمي األنترنت في مصر طبقا لتقرير وزارة االتصاالت )

انه مع ثورة االتصاالت الرقمية وما وفرته من تسهيل وسرعة في عمليات   )۱۰۹3القايد) وأشار 
ول إلى مصادر المعلومات، ومع ما تحمله هذه الثورة من نتائج ذات آثار إيجابية على الفرد التواصل والوص

والمجتمع إذا تم استغالل وسائل االتصال والتقنية الحديثة على الوجه األمثل، فمن آثارها السلبية تبرز مع 
  . نظم شؤون الحياة اإلنسانيةالتمرد على القواعد األخالقية والضوابط القانونية والمبادئ األساسية التي ت

حيث قامت العديد من الدراسات بدراسة األثار السلبية الناجمة عن استخدام اإلنترنت ومنها دراسة 
(  والتي  كانت بعنوان شبكات التواصل االجتماعي وأثرها على القيم لدى طالب الجامعة  2114فهد ) 

جتماعي على القيم لدى طالب الجامعة . وتوصلت حيث هدفت الدراسة إلى بيان أثر شبكات التواصل اال

https://wearesocial.com/
https://almalnews.com/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-34-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D8%A7-%D9%81%D9%89-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1/
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الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها أن أهم اآلثار السلبية لشبكات التواصل تمثلت في التمكن من إجراء 
عالقات غير شرعية مع الجنس اآلخر، اإلهمال في الشعائر الدينية، وأن أهم اآلثار اإليجابية تمثلت في 

لبلد الذي نعيش فيه، تعلم أمور جديدة من خالل شبكات التواصل االجتماعي، والتعبير االطالع على أخبار ا
بحرية عن الرأي، والتمكين من تخطي حاجز الخجل، وأن أهم مظاهر تغيير القيم نتيجة شبكات التواصل 

 رأة.ظهر في تعزيز استخدام الطالب لشبكات التواصل االجتماعي، والقدرة على مخاطبة الجنس األخر بج
عن  مواقع التواصل االجتماعي وأثرها على القيم االجتماعية لدى  ( 0202دراسة مبارك ) وفي 

طالب الجامعة والتي هدفت إلى معرفة تأثير مواقع التواصل على القيم لدى طالب الجامعة وكانت نتائج 
خاص بنشر صورهم الدراسة أنها تمكن من الدخول في عالقات غير مشروعة وأيضا تنتهك خصوصيات األش

 الخاصة ومعلوماتهم على الفيس بوك . 
وكما الحظنا سابقا ان هناك زيادة لعدد مستخدمي األنترنت على المستوى العالمي والقومي والمحلي   

باإلضافة إلى أن هناك أثار سلبية الستخدام شبكات األنترنت تؤثر على القيم والسلوكيات التي يسلكها 
 Netiquetteوهذه السلوكيات أو مجموعة  المعايير تسمى باللياقة أو اإلتيكيت الرقميالشباب عبر األنترنت 

–Etiquette Digital “   فكلنا يحرص على أن نكون على قدر من اللياقة عندما نتعامل مع اآلخرين "
جراءات، ويجب إن  وجاهيًا، والبعض يحتاج إلى تدريب الكتساب تلك المهارة ألنها تخضع إلى معايير وا 

 .إتيكيت" جيد وجاهيًا أو رقمياً "ينطبق األمر نفسه عندما نتعامل مع الغير رقميًا، فالمواطن الرقمي صاحب 
إذ تهتم المواطنة الرقمية بنشر "ثقافة اإلتيكيت" الرقمي بين األفراد وتدريبهم ليكونوا مسؤولين في ظل مجتمع 

 (  2119ومعايير السلوك الحسن.  )منصر ، رقمي جديد، ليتصرفوا بتحضر، مراعين القيم والمبادئ 
والخدمة االجتماعية كمهنة إنسانية ليست بمعزل عن مشكالت المجتمع وأفراده باعتبارها مهنة 
إنسانية حيث أن عقيدتها الراسخة تتمثل في القيمة المتأصلة في كل فرد، لذا اهتمت المهنة بالتعامل مع 

. والممارسة العامة كمحدى االتجاهات الحديثة في ممارسة مهنة القضايا والمشكالت التي تواجهه الشباب
الخدمة االجتماعية تقوم على فكرة أساسية، مؤداها أن الكائن اإلنساني يحاول بشكل مستمر أن يشبع 
احتياجاته، وينمي خبراته ومهاراته، ويحقق التوازن في التفاعل مع المجتمع بأنساقه المختلفة. وهذا المفهوم 

لى حقيقة أساسية، مؤداها أن اإلنسان يعتبر جزءا أساسية من البيئة التي يعيش فيها ، فمنه في تفاعل قائم ع
مستمر معها تؤثر فيه ويتأثر بها. وحيث إن اإلنسان ال يعيش بمفرده في هذا الكون فهو يتعامل مع األفراد 

ية التي تتسم بالتعقيد والتشعب والجماعات الموجودة في المجتمع من خالل مجموعة من العالقات اإلنسان
شباع احتياجاته بشكل متكامل أو نتيجة الضغوط  والتداخل، ومن هنا فمن عدم قدرة اإلنسان على تحقيق وا 
التي قد تنتج من نوع التفاعل مع البيئة أو نتيجة الصراعات التي قد تحدث نتيجة لتعقد العالقات والمصالح 
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القوة والتأثير، ومن هنا فمن هناك مشكالت تظهر وتؤثر في قدرات أو نتيجة لعدم التوازن في مستويات 
 (  3719، ص  2113األفراد واألسر والجماعات والمؤسسات والمجتمعات . )المصيلحي ، 

وتعتبر خدمة الجماعة من إحدى طرق الخدمة االجتماعية التي نشأت استجابة الحتياجات 2ن
هنة والمجتمع فأهدافها هي مطالب، يفرضها عليها المجتمع وهي مجتمعية ولذلك فهناك عالقة وثيقة بين الم

نابعة من ظروفه، والمجتمعات سواء كانت متقدمة أم نامية تتفق على هدف وأحد وهو تحسين معيشة 
حداث تغييرات اجتماعية مقصودة من شأنها أن تنقل المجتمع من وضع سابق غير مرغوب فيه  المواطنين وا 

وطريقة العمل مع الجماعات كأحد الطرق األساسية لمهنة الخدمة االجتماعية إلى وضع الئق مرغوب، 
تسعى إلى تحقيق أهداف نابعة من األهداف العامة للمجتمع وتابعة أيضا من أهداف مهنة الخدمة 

 (  2، ص  2112االجتماعية. ) صالح ، 
ات األعضاء من وكذلك تهدف طريقة العمل مع الجماعات إلى إحداث النمو والتطور في شخصي

كسابهم االتجاهات اإليجابية وغرس القيم السليمة التي توجه  حيث تنمية المهارات االجتماعية المختلفة وا 
 (  3، ص  2111السلوك وتهذب األخالق . ) محفوظ ، 

ومن ثم فالجماعة هي األداة التي يستخدمها المجتمع في تنشئة الفرد التنشئة االجتماعية السليمة ، 
توقف على ظروف الفرد نفسه من جهة وعلى نوع الجماعات التي ينتمي إليها من جهة أخرى ، فمذا وهذا ي

ذا ما توفرت له الظروف المالئمة للنمو ينشأ الفرد وقد  قدر للفرد أن ينشا في جماعات صالحة مناسبة لنموه وا 
لذي يعيش فيه .) فهمي ، اكتسب الكثير من الخصاص والمميزات التي تجعله مواطنا صالحا في المجتمع ا

 (  11، ص 2115
وتهتم الخدمة االجتماعية بصفة عامة وخدمة الجماعة بصفة خاصة بتقييم تدخلها المهني من خالل 
أن يخضع هذا التقييم لنوع من القياس لتوضيح مدى فاعلية التدخل المهني، وبدون مقياس فعال تعتبر عملية 

 (  2112. ) عطية ، تقييم التدخل المهني ناقص وغير مكتمل
( حيث توصل إلى أن تكون هناك عالقة واضحة بين إعداد ۱۹۹۱وهذا ما أكدته أيضأ دراسة منقريوس)  

المقاييس والممارسة الفعلية فال يمكن أن تكون هناك ممارسة واقعية دون أن يعد لها المقاييس الالزمة لها 
 مدی منهجية الخطوات المتبعة في تلك الممارسة. للتعرف على مستويات األداء وفاعلية ما تم ممارسته و 

ويعرف القياس في الخدمة االجتماعية بأنه عملية تحديد كمي للخصائص واالتجاهات والسلوكيات 
 .(Royse,2011,P.31 )والمفاهيم النظرية .

 ( 4141، ص  2113ويمكن تعريف  للقياس في طريقة خدمة الجماعة كما يلى:  ) عبد الكريم ، 
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وسيلة للتحديد الرقمي لحجم الظواهر والمشكالت التي تواجه المجتمع ويتعامل معها األخصائي أنه  -1
 االجتماعي. 

يعتمد القياس على مجموعة من الخطوات واإلجراءات وذلك لتحقيق األهداف من القياس للخصائص  -2
 واالتجاهات والسلوكيات والمفاهيم المختلفة. 

الجماعة على عمليتين إحصائيتين هما الصدق والثبات وذلك يرتكز أيضا القياس في طريقة خدمة  -3
 لتأكد من مدى صالحيته للتطبيق واالعتماد على نتائجه في تطوير الممارسة المهنية.

( في  2113وللمقاييس في خدمة الجماعة  أهمية كبيرة حيث تتضح  أهميته كما وضحها عبد الكريم ) 
ماعية في بحوث التدخل المهني في طريقة خدمة الجماعة حيث دراسته عن مشكالت تصميم المقاييس االجت

كانت من نتائج الدراسة ان للمقاييس االجتماعية أهمية في خدمة الجماعة حيث أنها تساعد في تطوير 
البحوث التجريبية في خدمة الجماعة وتعتبر وسيلة هامة لقياس النتائج المختلفة في خدمة الجماعة و تبين 

أيضا أن أكثر المشكالت التي تواجه بناء وتصميم المقاييس االجتماعية في بحوث التدخل   من نتائج البحث
المهني في خدمة الجماعة هي مشكالت تتعلق بمرحلة  التحكيم و أتضح أن أعلى المشكالت المرتبطة 

بطة بموضوع بمرحلة تحكيم و عدم توفر الوقت الكافي لدى أعضاء هيئة التدريس التحكيم قلة المقاييس المرت
 البحث  و قلة التراث النظري لموضوع البحث.

لذا فان إعداد المقاييس بشكل عام تتطلب مجهودا ووقتا كبيرا إلعدادها  مما يأخذ من وقت إعداد   
الدراسة  ومن مجهود الباحث لذلك فانه من الضروري إعداد مقاييس مقننة تسهل على الباحثين وتوفر لهم 

 الجهد والوقت .
ا سبق من عرض مشكلة الدراسة ومما للمقاييس االجتماعية  من أهمية في بحوث الخدمة  و مم

االجتماعية وبحوث خدمة الجماعة ولما من موضوع اللياقة الرقمية من أهمية ولعدم وجود مقياس خاص 
مية للشباب باللياقة الرقمية على حد علم الباحثة  لذا تحددت مشكلة الدراسة في ) بناء مقياس للياقة الرق

 الجامعي ( 
 ثانيا : أهمية الدراسة:

األهمية النظرية :تبدو األهمية النظرية لهذه الدراسة من خالل تقديم المعرفة النظرية للمهتمين بدراسة  -1
اللياقة الرقمية والتي تتمثل في مجموعة  القواعد والمعايير للسلوك الرقمي أثناء التعامل مع األجهزة 

 األنترنت . وتوضيح مفاهيم ومعايير وقواعد السلوك الرقمي وأبعاده المختلفة .  اإلليكترونية وشبكة
 األهمية العلمية : تبدو األهمية العلمية لهذه الدراسة من خالل :   -2



 جامعة الفيوم   -لخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية ا

 

 291 

 العدد التاسع عشر

التوصل إلى مقياس للياقة الرقمية لقياس السلوك الرقمي لدى الشباب الجامعي  بحيث تتوافر  -
 افية . في هذا المقياس دالالت صدق وثبات ك

تزويد الباحثين والمختصين في الكليات والجامعات بأداة قياس موثوق فيها الستخدامها في  -
 البحوث والدراسات ذات العالقة . 

 عدم وجود مقياس للياقة الرقمية محدد األبعاد .  -
ونظرا للتطور التكنولوجي وما يمر به العالم من تطورات واستخدام األنترنت واألجهزة  -

نية اصبح من متطلبات الحياة األساسية . اصبح من الضروري وجود أداة تقوم اإلليكترو 
لتقييم تلك السلوكيات التي يسلكها مستخدمي اإلنترنت ومستخدمي األجهزة اإلليكترونية 

 والعمل على تدعيم السلوك اإليجابي وتعديل السلوكيات السلبية . 
 ثالثا : أهداف الدراسة 

هو بناء مقياس للياقة الرقمية  لفئة الشباب الجامعي  ويتحقق الهدف الرئيسي الدراسة لها هدف رئيسي و 
 للمقياس من خالل : 

حساب دالالت معامل صدق المحتوى  لمقياس اللياقة الرقمية على األبعاد األربعة التي حددتها  -1
 الصحي ( .  –التكنولوجي  –األخالقي  –الباحثة )االجتماعي 

عي للعينة لمقياس اللياقة الرقمية على األبعاد األربعة التي حددتها الباحثة  حساب معدل التوزيع الطبي -2
 الصحي ( ومجموع المقياس  .  –التكنولوجي  –األخالقي  –)االجتماعي 

حساب دالالت معامل قوة التميز  لمقياس اللياقة الرقمية على األبعاد األربعة التي حددتها الباحثة  -3
 الصحي ( ومجموع المقياس .  –لتكنولوجي ا –األخالقي  –)االجتماعي 

حساب دالالت معامل قيمة الصعوبة  لمقياس اللياقة الرقمية على األبعاد األربعة التي حددتها  -4
 الصحي ( ومجموع المقياس .  –التكنولوجي  –األخالقي  –الباحثة )االجتماعي 

د األربعة التي حددتها الباحثة ) حساب دالالت الصدق العاملي  لمقياس اللياقة الرقمية على األبعا -5
 الصحي ( ومجموع المقياس .  –التكنولوجي  –األخالقي  –االجتماعي 

حساب دالالت ثبات مقياس اللياقة الرقمية على  األبعاد األربعة  للياقة الرقمية التي حددتها الباحثة  -6
 الصحي ( ومجموع المقياس . –التكنولوجي  –األخالقي  –) االجتماعي 

 بعا : تساؤالت الدراسة را 
 ما  دالالت معامل صدق المحتوى  لمقياس اللياقة الرقمية على األبعاد األربعة التي حددتها الباحثة. -1
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حساب معدل التوزيع الطبيعي للعينة لمقياس اللياقة الرقمية على األبعاد األربعة التي حددتها الباحثة   -2
 ( ومجموع المقياس  . الصحي –التكنولوجي  –األخالقي  –)االجتماعي 

ما دالالت  معامل قوة  التميز  لمقياس اللياقة الرقمية على األبعاد األربعة التي حددتها الباحثة  -3
 الصحي ( ومجموع المقياس . –التكنولوجي  –األخالقي  –)االجتماعي 

ددتها الباحثة ما دالالت معامل  قيمة الصعوبة  لمقياس اللياقة الرقمية على األبعاد األربعة التي ح -4
 الصحي ( ومجموع المقياس .  –التكنولوجي  –األخالقي  –)االجتماعي 

 –ما دالالت صدق مقياس اللياقة الرقمية  على  األبعاد األربعة  للياقة الرقمية ) االجتماعي  -5
 الصحي ( ومجموع المقياس .  –التكنولوجي  –األخالقي 

 –األبعاد األربعة  للياقة الرقمية ) االجتماعي   ما دالالت ثبات مقياس اللياقة الرقمية  على -6
 الصحي ( ومجموع المقياس .  –التكنولوجي  –األخالقي 

 خامسا : مفاهيم الدراسة :  
المفهوم الرئيسي  في الدراسة الحالية  هو اللياقة الرقمية  ويرتبط بهذا المفهوم مفاهيم أخرى يجب التطرق 

 واطنة الرقمية والمواطن الرقمي ( وسوف نتناول المفاهيم فيما يلي : اليها ) المجتمع االفتراضي ، الم
 مفهوم المجتمع االفتراضي : 

المجتمع االفتراضي هو ذلك المجال المفتوح للتواصل االجتماعي عبر شبكة اإلنترنت حيث ال رقابة، ال 
ت الحديثة وانتشار ثقافة وصاية وال حتى ضوابط اجتماعية. فقد ظهر هذا المصطلح حديثا مع ثورة االتصاال

 (  26، ص 2116الرقمية والوسائط المتعددة. ) شابي ، 
فالمجتمعات االفتراضية هي " تجمعات اجتماعية مكونة من أفراد من أماكن متفرقة في أنحاء العالم 

ات يتواصلون فيما بينهم عبر شاشات الكمبيوتر المتصلة بشبكة المعلومات الدولية، وتجمع بينهم اهتمام
مشتركة وتحدث بينهم تفاعالت آلية عن طريق شبكة المعلومات الدولية، قد تكون متزامنة في صورة دردشة 

Chatting  أو حديث مباشر بالصوت فقط أو بالصوت والصورة معا، أو غير متزامنة عن طريق الكتابة أو
، يتبادلون المعارف والمعلومات E - Mailإرسال الصور والملفات الصوتية والمرئية عبر البريد اإلليكتروني 

 (  8، ص  2115لفة. ) خلف هللا ، فيما بينهم ويكونون عالقات، ويمارسون أنشطة مخت
 المواطنة الرقمية والمواطن الرقمي : 

يمكن اعتبار اإلنسان الرقمي ذلك الذي ولد خالل طفرة التكنولوجيا أو بعدها وتفاعل مع التكنولوجيا الرقمية 
ة ولديه قدر كبير من اإللمام بهذه المفاهيم. فهذا المصطلح يركز على األشخاص الذين نشئوا منذ سن مبكر 

واستمرت بالتطور حتى يومنا هذا. فهو ذلك  21مع التكنولوجيا التي انتشرت في الجزء األخير من القرن 
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فذها ويكون لها الشخص الذي يفهم قيمة التكنولوجيا الرقمية ويستخدمها للبحث والسعي إليجاد فرص ين
 (  726، ص 2116) بشير ، .تأثير

مصطلحات الشخص الرقمي أو اإلنسان الرقمي أصبحت ديكورا يميز الكتابات الحديثة التي تتناول تعامل 
األفراد في مجتمع الثورة اإللكترونية أو الرقمية أو ما يسمى أحيانا بالوطن الرقمي ، فـ"إذا كان مصطلح 

لى المستخدمين لتكنولوجيا المعلومات ، فمن الوطن الرقمي يشير إلى التأثير الكبير المواطن الرقمي يشير إ
الذي أحدثته تكنولوجيا المعلومات على الحياة البشرية ، فهي لم تدع أي مجال إال اقتحمته وبسطت نفوذها 

ولوجيا الرقمي الذي تتمحور حياته كلها حول تكن 25وسيطرتها عليه ، فأنتجت ما يسمى بـاإلنسان 
 (  12، ص  21111) العقاب ، . "المعلومات

أما عن المواطنة الرقمية  يعد مفهوم المواطنة الرقمية حديثا نسبيا، واستخدم لإلشارة إلى موضوعات 
المشاركة في المجتمع الرقمي واألمان والخصوصية، في حين هناك من يرى أنه يشير إلى عادة عقلية توجه 

 (( Walsh & Walsh ,2014 ,p.198اد المستوطنين العالم الرقمي  . طريقة التعامل بين األفر 
 ( فتراها بأنها: "قيم السلوك التي تعتد باستخدام التكنولوجيا ".۰۷۰م، ص ۱۰۱4أما ) قنيفة، 

( بأنها: " مجموعة من القواعد والضوابط والمعايير واألعراف ۰م، ص ۱۰۱۹ويحددها ) أبو سارة، 
تبعة في االستخدام األمثل والقويم األدوات العالم الرقمي، والتي يحتاجها الناس جميعا واألفكار والمبادئ الم

 من أجل المساهمة في رقي الوطن ".
 مفهوم اللياقة الرقمية : 

كما هو الحال في أي منتدى أو ثقافة عامة ، يتم وضع مجموعة من القواعد على مر السنين والتي 
اإلنترنت. على الرغم من أنه من المتوقع أن تكون هذه بيئة خالية من  تدير كيفية إجراء المناقشات على

المتاعب إال ان في كل مرة يتم االتصال باإلنترنت من قبل المواطنين الرقميين الذين ال يمكنهم تحقيقه ألنه  
ا ان تكون يتم تغيير الحالة مع سلوك غير أخالقي للمواطنين الرقميين يجعل هذه البيئة مليئة بالمتاعب عوض

خالية منها ،  وقد أدى ذلك إلى أن تصبح "آداب التعامل مع المواطنين الرقميين" من  أكثر المواضيع 
المتناولة اليوم. ، فاليوم أصبحت الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية جزء أساسي من الحياة  . 

 .( Yabarra & Mitchell, 2004,p315)كما أن الحياة  اليومية مرتبطة بوسائل األعالم واإلنترنت. 
و آداب اإلنترنت يجب ان يتحلى بها جميع مستخدمة األنترنت  ، بدًءا من المتعلمين عبر اإلنترنت 
 إلى محترفي اإلنترنت. و يعد احترام قواعد وقواعد المجموعة أمًرا مهًما لبناء مجتمع إنترنت صحي يتكون من

لدى مستخدمي اإلنترنت االحترام المتبادل لبعضهم البعض من أجل مستخدمي اإلنترنت و  يجب أن يكون 
 ((M. N.O. Sadiku1,others , 2017 , p51الحفاظ على شبكة اإلنترنت كوسيلة اجتماعية فعالة.  
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فقد سلط ماثيو ستراوبريدج الضوء عليه في كتابه  Digital etiquette وبالنسبة لمفهوم اللياقة الرقمية
ع اإلنترنت" باعتباره "مدونة ممارسات غير رسمية تنظم سلوك مستخدمي اإلنترنت عند "آداب التعامل م

استخدام البريد اإللكتروني ولوحات اإلعالنات وغرف الدردشة ومجموعات األخبار وما إلى ذلك." عالوة على 
 network)( تعني اختصاًرا لشكل آداب الشبكة  netiquetteذلك ، يذكر أن آداب التعامل مع الشبكة )

etiquette )(Strawbridge, 2006). 
على انها الطريقة التي يتم التصرف بها  من خالل اتصال  Netiquetteكما يمكن تعريف  اللياقة الرقمية 

 .(Scheuermann & Taylor, 1997)الشبكة. وكذلك يرتبط المفهوم ارتباًطا وثيًقا باألخالقيات. 
 قواعد اللياقة الرقمية : 

سي ، ال توجد أي قواعد أو مبادئ توجيهية مقبولة رسمًيا بشأن اإلنترنت ، والفكرة العامة بشكل أسا
 (Christensson, 2017) هي احترام اآلخرين عبر اإلنترنت . 

في الغالب ركزت الكثير من المقاالت الفنية على آداب التعامل في االتصاالت. وتم التأكيد على ضرورة أن 
 ,Kozika & Slivova)وفعااًل على الرغم من أنه في شكل شفهي أو مكتوب. يكون االتصال واضًحا 

2014.p 77). 
باإلضافة إلى مصطلح التكنولوجيا الذي حدد أن آداب اإلنترنت الجيدة هي آداب اإلنترنت التي 
يمكن اتباعها كمواطن رقمي. مثل "تجنب نشر تعليقات تحريضية أو مسيئة عبر اإلنترنت ، احترم 

اآلخرين من خالل عدم مشاركة المعلومات الشخصية أو الصور أو مقاطع الفيديو التي قد ال  خصوصية
يرغب شخص آخر في نشرها عبر اإلنترنت ، ال تزعج اآلخرين عن طريق إرسال كميات كبيرة من البريد 

ريق إزعاجهم اإللكتروني غير المرغوب فيه ، ، ال تخدع الناس في منتديات الويب أو تعليقات الموقع عن ط
أو إزعاجهم بشكل متكرر ، التزم بالموضوع عند النشر في المنتديات عبر اإلنترنت أو عند التعليق على 

، ال أقسم أو تستخدم لغة مسيئة ،  Facebookأو  YouTubeالصور أو مقاطع الفيديو ، مثل تعليقات 
ة. بداًل من ذلك ، اقطع الحلقة من خالل تجنب الرد على التعليقات السلبية مع المزيد من التعليقات السلبي

مشاركة إيجابية ، إذا سأل شخص ما وأنت تعرف اإلجابة ، اعرض المساعدة واشكر اآلخرين الذين ساعدوك  
 (Christensson, 2017) ”على اإلنترنت. 

ر قواعد وهذه القواعد هي عبارة عن عدة  قوائم للسلوك المشترك على اإلنترنت تم اقتراحه. نقدم هنا عش
 ( في االتي ( J. Preece,2004أساسية مشتركة حددها    

 . ضع جمهورك في االعتبار: سيساعدك ذلك على استخدام اللغة المناسبة.1
 . كن موجًزا: لن يقرأ معظم األشخاص رسالة طويلة. فكر قبل أن تنشر. اجعلها بسيطة وواضحة و2
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 نبذة.
 شره بشكل دائم. لنفترض استمراًرا: سيتم حفظ كل ما تن3
 . استخدم التدقيق اإلمالئي والنحوي الجيد: استخدم التدقيق اإلمالئي واختر الكلمات بعناية.4
. ال تكتب باألحرف الكبيرة: الكتابة بحروف كبيرة تعادل الصرا  اإللكتروني أو الغضب وتجنب التوبيخ أو 5

 اإلهانة أو الشتائم.
 ة. احترام حقوق النشر والملكية الفكري6
 . استخدم لغة بسيطة: قد ال يفهم الناس مصطلحاتك العامية استخدم لغة بسيطه.7
 . كن إنسانًا: كن مهذبًا ولطيفًا. اجعل أول انطباع خاص بك على اإلنترنت. احترام خصوصية اآلخرين.8
رقم . عدم إعطاء معلومات شخصية أبًدا: بقدر اإلمكان ، ال تعط معلومات شخصية مثل كلمة المرور و 9

 بطاقة االئتمان ورقم الضمان االجتماعي.
 . تطبيق الحس السليم: األخالق الجيدة عبر اإلنترنت تنطوي على تطبيق الحس السليم.11

وبعد االطالع على العديد من الدراسات التي تناولت المواطنة الرقمية والتي من ضمن محاورها اإلتيكيت 
 إلى تعريف إجرائي  للياقة الرقمية كالتالي :  الرقمي أو اللياقة الرقمية توصلت الباحثة

هو مجموعة من القواعد والسلوكيات والمعايير التي يتبعها المواطن الرقمي أثناء تواجده على شبكة األنترنت 
 وأثناء استخدامه ألجهزة الكمبيوتر الشخصي ويتناول اللياقة الرقمية مجموعة من األبعاد هي : 

حتوى على مجموعة السلوكيات التي تتمثل في المسئولية والمشاركة والقدرة وهي تالبعد االجتماعي :  -1
على التواصل مع اآلخرين بفاعلية واحترام الرأي اآلخر والمشاركة في المناسبات االجتماعية 

 المختلفة. 
دم وهي االلتزام بالقواعد األخالقية التي يحتمها المجتمع وعدم اإلساءة لألخرين وعالبعد األخالقي :  -0

 .  نشر أي منشورات تسيء وغير أخالقية
هو السلوك الذي يسلكه الفرد أثناء استخدامه للتكنولوجيا وأثناء استخدم البرامج البعد التكنولوجي :  -4

المختلفة واتجاهاته نحو استخدام برامج الهكر وغيرها ومعرفته بقواعد التصفح عبر المواقع 
  اإلليكترونية .

باحثة هذا البعد بجانب األبعاد األخرى ألنها تعي انه هام جدا ويعتبر من أضافت الالبعد الصحي :  -4
ضمن قواعد اإلتيكيت الرقمي والذي يحتوى على مجموعة السلوكيات الصحية التي يمارسها المواطن 
الرقمي أثناء تواجده على شبكة األنترنت  كطريقة الجلوس واالستخدام الصحيح لألجهزة والهواتف 

 الهتمام بالوجبات الرئيسية . المحمولة ، ا
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 االطار المنهجي للدراسة 
 أوال :   نوع الدراسة:. 

 دراسة وصفية تحليلية تهدف إلى بناء مقياس اللياقة الرقمية 
 ثانيا :  عينة الدراسة : 

طالب وطالبه من جامعة أسوان حيث يبلل إجمالي عدد  411قامت الباحثة بسحب عينة عشوائية قوامها 
) ستة وعشرون الفا  ( وبتطبيق معادلة روبيرت ماسون لتحديد حجم العينة  26111عة أسوان طالب جام

 كالتالي   :   411مفردة ( ولكن الباحثة طبقتها على  378جاءت العينة ) 
 
 
 

 حيث : 
 
M 

 
 حجم المجتمع 

S   1815لخطأ على معدل ا 1896أي قسمة  1895قسمة الدرجة المعيارية المقابلة لمستوى الداللة 

p  1851نسبة توافر الخاصية وهي 
q  1851النسبة المتبقية للخاصية وهي 

 ثالثا : منهج الدراسة : 
 المنهج العلمي باستخدام المسح االجتماعي بالعينة على طالب جامعة أسوان . 

 
 رابعا مجاالت الدراسة : 

 : طالب جامعة أسوان    المجال البشري -
 معة أسوان : جاالمجال المكاني  -
تتحدد بفترة جمع البيانات وتحليلها وجدولتها في الفترة  من شهر ديسمبر  المجال الزمني : -

 .   2121إلى  مارس    2119
-  

 مر بناء المقياس الحالي بعدد من الخطوات تتمثل في اآلتي : رابعا:  خطوات بناء  المقياس : 

    112 


pqMS

M
n
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 الصدق الظهري   :  -1
على منطقية  محتويات االختيار ومدى ارتباطها بالظاهرة المقاسة.  ويعتمد الصدق الظاهري         

وهو يمثل الشكل العام لالختبار  أو مظهرة الخارجي من حيث مفرداته و موضوعيتها ووضوح تعليماتها 
وقامت الباحثة باآلتي   . وقد يطلق عليه اسم ) صدق السطح ( كونه يدل على المظهر العام لالختبار

 الظاهري : إلجراء الصدق
 تحديد موضوع المقياس بدقة والهدف من استخدامه : –أ 

حيث تم تحديد موضوع المقياس " اللياقة الرقمية  للشباب الجامعي  " وكان الهدف من استخدامه        
هو قياس اللياقة الرقمية والتي تتمثل في مجموعة من اإلجراءات والسلوكيات التي يسلكها الفرد أثناء 

 األجهزة اإلليكترونية وكذلك أثناء استخدامه األنترنت .استخدم 
 تحديد اإلطار الذي سوف ينطلق منه المقياس : –ب 

 حيث تم الرجوع إلى العديد من المصادر لتحديد هذا اإلطار :      
 الكتابات النظرية والمراجع العلمية المختلفة والتي تناولت مفهوم اللياقة الرقمية .  -
 راسات السابقة العربية واألجنبية  والتي تناولت مفهوم اللياقة الرقمية .الرجوع إلى الد -

 صياغة أبعاد المقياس وعباراته -جد 
وذلك من خالل تحديد اإلطار العلمي للمقياس فمن خالل المصادر السابقة تم تحديد األبعاد الرئيسية        

 حده حيت تضمن المقياس األبعاد اآلتية : للمقياس والمؤشرات واالستجابات التي يتضمنها كل بعد على
 عبارة  14وكان يشمل                      البعد األول  : االجتماعي 
  عبارة 15وكان يشمل             البعد الثاني  : األخالقي 
  عبارة 14وكان يشمل                     البعد الثالث  : التكنلوجي 
  عبارة  15وكان يشمل             البعد الرابع   :الصحي 

 صدق المحتوى والمضمون  : -2
يعني الدرجة التي يقيس بها االختبار ما صمم من اجل قياسه في المجتمع ويعد المحتوى من اهم أنواع 

الصدق في االختبارات التحصيلية . ويرتبط هذا النوع من الصدق باإلجابة عن السؤال إلى أي حد يكون 
جال محدود من السلوك . ويعتمد على ما يقرره المختصون عن االختبار من االختبار قادرا على قياس م

 . خالل تفحص قائمة مواصفته وطريقة بنائه
( عده افتراضات أساسية تقوم عليها طريقته في التقدير الكمي لصدق المحتوى Lawshe،1975وقد وضع )

 (  2116) محمد ،  : تتمثل في النقاط التالية 
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 . 1، ا 1-المحتوى بين يتراوح معامل صدق  -أ
إذا كان أقل من نصف عدد المحكمين أشاروا أن المفردة غير ضرورية أي غير صادقة فمن قيمة معامل    -ب

 صدق المحتوى تكون بالسالب . 
إذا أشار نصف عدد المحكمين أن المفردة ضرورية وصادقة والنصف اآلخر أشار أنها غير ضرورية وغير  -ج

 المحتوى تكون صفر . صادقة فمن قيمة معامل صدق 
 إذا أشار كل المحكمين أن المفردة ضرورية وصادقة فمن قيمة صدق المحتوى تساوی الواحد الصحيح .  -د

 content validity ratioوقد عبر عن معادلة صدق المحتوى من خالل معادلة نسبة صدق المحتوى 
تمارة التحكيم على السادة لقياس صدق المحتوى لكل مفردة من مفردات االختبار حيث يتم عرض اس

المحكمين والخبراء في المجال للحكم على كل مفردة من مفردات االختبار من حيث االنتماء للبعد أو السمة 
المقاسة على سبيل المثال: عرض محكات التحكيم في شكل ثالثة بدائل هي : ضرورية ، مفيدة وليست 

 ضرورية، غير ضرورية والمعادلة صيغتها كالتالي :

 
 CVRi=  نسبة صدق المحتوى للمفردة  
 ne =  عدد المحكمين الذين أشاروا إلى ان المفردة ضرورية أو مناسبة 
 N =  العدد الكلي للمحكمين 

حيث عرض  جدوال  مطوال للحكم   Brinkman,2009 )وبعد قياس هذه المؤشرات يتم الرجوع إلى جدول  )
اول الجدول عدد المحكمين يقابله العدد الحرج للمحكمين  على  معامالت  صدق  المحتوى للمفردات حيث تن

الذين  أشاروا أن المفردة ضرورية أو صادقة يقابله  معامل صادق المحتوى الحرج  .كما يتضح من الجدول 
 ( 1رقم )
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 ( 7جدول رقم ) 
 ويوضح مؤشرات معامالت صدق المحتوى

الحجم  حجم المحكمين 
 الحرج

قيمة المعامل  الحجم الحرج حجم المحكمين  جة قيمة المعامل الحر 
 2533 78 05 7 5 5 الحرجة 

6 6 7 42 02 2544 
1 1 7 45 04 2547 
8 1 2515 32 06 2542 
1 8 2518 35 01 2501 
72 1 258 52 40 2508 
77 1 2563 62 41 2504 
70 72 2561 12 34 2504 
74 72 2553 82 38 250 
73 77 2551 12 53 250 
75 70 2562 722 51 2578 
02 75 2552    

 
( من السادة  أعضاء هيئة التدريس  17قامت الباحثة بعرض المقياس على عدد ) وإلجراء صدق المحتوى

جامعة حلوان  –والمتخصصين في العلوم االجتماعية والعلوم النفسية من مختلف الجامعات ) جامعة أسوان 
 جامعة ام القرى (  وتم تحكيم المقياس من حيث : –جامعة المنيا  – جامعة بني سويف –جامعة أسيوط  –

 الصياغة الموضوعية للعبارة  -ارتباط العبارات بعنوان المقياس وأبعاده              -
 مناسبة العبارات لعينة الدراسة .    -سالمة الصياغة اللغوية للعبارة .                   -
       

لقياس   content validity ratioين ومالحظاتهم وفي ضوء استخدام معادلة  أراء المحكم وفي ضوء 
 صدق المحتوى والسابق ذكرها جاءت النتائج كالتالي : 

 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة الفيوم   -لخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية مجلة كلية ا

 

 299 

 العدد التاسع عشر

  7-   : صدق المحتوى للعبارات 
 ( 0البعد االجتماعي :  وتم حساب معامل صدق المحتوى  كما هو موضح بالجدول رقم )  -أ

 ( 0جدول رقم )
 ات معامالت صدق المحتوى للبعد االجتماعي ويوضح مؤشر 

معامل صدق المحتوى  استجابات المحكين م
CRVi 

مصداقية 
 اإلجمالي غير مناسبة تحتاج لتعديل مناسبة العبارة

7 74 - 3 71 2554 × 
0 74 3 - 71 2554 × 
4 75 7 7 71 2516 √ 
3 76 7 - 71 2588 √ 
5 70 7 3 71 2537 × 
6 74 7 4 71 2554 × 
1 75 7 7 71 2516 √ 
8 73 4 0 71 2565 √ 
1 72 5 0 71 2578 × 
72 73 7 0 71 2565 √ 
77 75 7 7 71 2516 √ 
70 76 7 - 71 2588 √ 
74 71 - - 71 7 √ 
73 75 0 - 71 2516 √ 

 
( لم تحصل على صدق محتوى لذلك تم 9،  5،6،  1،2ومن الجدول السابق يتضح ان العبارات ) 

ضافة عبارة أخرى للبعد ليصبح إجمالي عدد حذفه ا واستبدالها بعبارات جديدة طبقا آلراء المحكمين وا 
 عبارة ( .  15العبارات في البعد ) 
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 ( 4البعد األخالقي  : وتم حساب معامل صدق المحتوى  كما هو موضح بالجدول رقم ) -ب
 (4جدول رقم ) 

 القي ويوضح مؤشرات معامالت صدق المحتوى للبعد األخ

معامل صدق المحتوى  استجابات المحكين م
CRVi 

مصداقية 
 اإلجمالي غير مناسبة تحتاج لتعديل مناسبة العبارة

1 73 7 0 71 1865 √ 
2 73 0 7 71 1865 √ 
3 70 7 3 71 1841 × 
4 73 0 7 71 1865 √ 
5 73 0 7 71 1865 √ 
6 73 7 0 71 1865 √ 
7 77 3 0 71 1829 × 
8 76 7 0 71 1888 √ 
9 73 0 7 71 1865 √ 
11 75 0 - 71 1876 √ 
11 73 0 7 71 1865 √ 
12 76 7 - 71 1888 √ 
نقلت للبعد  1865 71 7 0 73 13

 √ 1865 71 - 4 73 14 االجتماعي
15 73 7 0 71 1865 √ 

 
حذفها  ( لم تحصل على صدق محتوى لذلك تم13،  7،  3ومن الجدول السابق يتضح ان العبارات )

واستبدالها بعبارات جديدة طبقا آلراء المحكمين وتعديل صياغة بعض العبارات  ليصبح إجمالي عدد العبارات 
 عبارة ( . 15في البعد ) 
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 ( 3البعد التكنولوجي   : وتم حساب معامل صدق المحتوى  كما هو موضح بالجدول رقم ) -ج
 (3جدول رقم ) 

 للبعد التكنولوجيويوضح مؤشرات معامالت صدق المحتوى 

معامل صدق المحتوى  استجابات المحكين م
CRVi 

مصداقية 
 اإلجمالي غير مناسبة تحتاج لتعديل مناسبة العبارة

1 75 7 7 71 1876 √ 
2 73 0 7 71 1865 √ 
3 73 0 7 71 1865 √ 
4 71 - - 71 1 √ 
5 73 0 7 71 1865 √ 
6 71 - - 71 1 √ 
7 71 - - 71 1 √ 
8 74 7 0 71 1853 × 
9 71 - - 71 1 √ 
11 76 - 7 71 1888 √ 
11 70 7 3 71 1841 × 
12 75 0 - 71 1876 √ 
13 75 0 - 71 1876 √ 
14 75 7 7 71 1876 √ 

 
( لم تحصل على صدق محتوى لذلك تم حذفها  11،  8ومن الجدول السابق يتضح أن العبارات ) 

المحكمين وتم إضافة عبارة أخرى ليصبح إجمالي عدد العبارات في البعد واستبدالها بعبارات جديدة طبقا آلراء 
 عبارة ( . 15) 
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 ( 5البعد الصحي    : وتم حساب معامل صدق المحتوى  كما هو موضح بالجدول رقم ) -أ
 (5جدول رقم ) 

 ويوضح مؤشرات معامالت صدق المحتوى للبعد الصحي 

 م
معامل صدق المحتوى  استجابات المحكين

CRVi 
مصداقية 
 اإلجمالي غير مناسبة تحتاج لتعديل مناسبة العبارة

1 75 7 7 71 1876 √ 
2 76 - 7 71 1888 √ 
3 76 - 7 71 1888 √ 
4 73 7 0 71 1865 √ 
5 71 - - 71 1 √ 
6 76 - 7 71 1888 √ 
7 73 0 7 71 1865 √ 
8 76 7 - 71 1888 √ 
9 76 7 - 71 1888 √ 
11 71 - - 71 1 √ 
11 75 - 0 71 1876 √ 
12 77 0 3 71 1829 × 
13 76 7 - 71 1888 √ 
14 75 0 - 71 1876 √ 
15 75 7 7 71 1876 √ 

 
( لم تحصل على صدق محتوى لذلك تم حذفها واستبدالها  12ومن الجدول السابق يتضح أن العبارة  )

العبارات األخرى ليصبح عدد عبارات بعبارات جديدة طبقا آلراء المحكمين وتم التعديل في صياغة بعض 
 عبارة ( . 15البعد الصحي بعد التحكيم ) 
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 0-   :  صدق المحتوى  والمضمون لألبعاد والمقياس ككل 

من خالل  قيمة نسبة صدق المحتوى للمفردات يمكن حساب مؤشر صدق المحتوى 
مالت  نسب صدق ( وذلك من خالل  إيجاد متوسط معا  Content validity indexلالختبار)

 : المحتوى للمفردات ككل كما ويتم حسابه  من المعادلة التالية

 
 وهي تعنى مجموع معامالت نسب صدق المحتوى لعبارات البعد الواحد  =

 وهي تعنى عدد العبارات في البعد الواحد =
 (    6وكانت النتيجة في الجدول رقم ) وتم حساب صدق المحتوى والمضمون لألبعاد ومجموع المقياس

 (6جدول رقم ) 
 ويوضح مؤشرات معامالت صدق المحتوى ألبعاد المقياس ومجموعه 

 مصداقية البعد صدق المحتوى للبعد البعد
 √ 2566 االجتماعي
 √ 2565 األخالقي
 √ 2511 التكنولوجي
 √ 2511 الصحي

 √ 2510 مجموع االختبار
 لسابق ان جميع األبعاد حصلت على معامل صدق عالي ولذلك قبلت جميع األبعاد . ونالحظ من الجدول ا

وبعد االنتهاء من صدق المضمون والمحتوى تم وضع المقياس في صورته األولية تمهيدا لتطبيقه على العينة 
أبعاد  عبارة مقسم على أربعة 61( طالب وطالبة وكان المقياس في صورته األولية يحتوى على  411وعدد )

 عبارة لكل بعد (  15)
 عبارة  15وكان يشمل                      البعد األول  : االجتماعي
 عبارة 15وكان يشمل             البعد الثاني  : األخالقي 
 عبارة 15وكان يشمل                       البعد الثالث  : التكنلوجي 

 عبارة 15مل وكان يش            البعد الرابع   :الصحي



   عة الفيومجام -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 
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 حساب التوزيع االعتدالي للعينة : -3
تفترض نظرية القياس النفسي التقليدية "الكالسيكية" في بناء االختبارات أن توزيع درجات األفراد 
في السمة المقاسة أو الظاهرة المراد قياسها يتخذ شكل التوزيع االعتدالي أو الطبيعي، والذي 

  ( Culler,1966,P271)عينة األفراد . يتأثر بطبيعة فقرات المقياس وخصائص
ويعد التوزيع التكراري للدرجات من الخصائص المهمة للمقاييس النفسية ، إذ يؤشر التوزيع 
االعتدالي لدرجات المقياس على دقة المقياس في قياس الخاصية أو السمة التي اعد لقياسها ، 

ما كان التوزيع التكراري للدرجات اعتداليا أو السيما التي تتوزع في المجتمع توزيعا اعتداليا ، إذ كل
قريبا منه دل على دقة المقياس وقدرته على قياس الدرجة الحقيقية للسمة، فضال عن انه يشير 

  ( Brown, 1983 , P118)إلى مدى تمثيل العينة للمجتمع المسحوب منه تمثيال صحيحا . 
Kolmogorov-اســـتخدام  اختبـــار حيـــث قامـــت الباحثـــة بحســـاب التوزيـــع الطبيعـــي للعينـــة  ب

aSmirnov   و اختبــارWilk-Shapiro   لدرجــة المقيــاس الكليــة ولكــل بعــد مــن األبعــاد بعــد
 طالب وطالبة وكانت النتائج كالتالي :  411تطبيق المقياس على العينة التي قوامها 

( 1حساب التوزيع االعتدالي للعينة على المقياس الكلي  : وهذا يوضحه جدول ) -أ
 ( 4لشكل رقم )وا

 ( 1جدول رقم ) 
 ويوضح التوزيع االعتدالي للعينة على المقياس الكلي 

 البعددددددددددددد
aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig Statistic df Sig 
 25210 322 25183 *022. 322 25263 المقياس الكلي

 
 
 
 

 (4شكل رقم ) 
 للعينة على البعد االجتماعيويوضح التوزيع أالعتدالي 

ـــــار ويتضدددددح مدددددن جددددددول)( وشدددددكل ) (  ـــــة اختب ـــــار   ( Kolmogorov  ). 25022دالل واختب
Shapiro  (252510 )  اذا فالعينـة تتبـع التوزيـع االعتـدالي علـى المقيـاس  1815وهـى اكبـر مـن
 الكلي . 
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 حساب التوزيع االعتدالي للعينة على البعد األول ) االجتماعي (  :  -ب
 ( 8ول رقم ) جد

 ويوضح التوزيع االعتدالي للعينة على البعد االجتماعي 

 البعددددددددددددد
aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig Statistic df Sig 
 25037 322 25118 25281 322 25218 االجتماعي 

 
 
 
 

 (3شكل رقم ) 
 االجتماعيويوضح التوزيع أالعتدالي للعينة على البعد 

ـــــار ويتضدددددح مدددددن جددددددول)( وشدددددكل ) (  ـــــة اختب ـــــار   ( Kolmogorov  ). 25218دالل واختب
Shapiro  (25037 )  اذا فالعينــــة تتبــــع التوزيــــع االعتــــدالي علــــى البعــــد  1815وهـــى اكبــــر مــــن

 االجتماعي . 
 حساب التوزيع االعتدالي للعينة على البعد الثاني ) األخالقي (  :  -ج

 ( 1جدول رقم ) 
 ح التوزيع االعتدالي للعينة على البعد األخالقيويوض

 البعددددددددددددد
aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig Statistic df Sig 
 25451 322 25151 25706 322 25731 األخالقي  

 
 
 
 

 (5شكل رقم )
 ويوضح التوزيع أالعتدالي للعينة على البعد األخالقي

  Shapiroواختبار   (25731 .(  Kolmogorovداللة اختبار ول)( وشكل ) ( ويتضح من جد
 اذا فالعينة تتبع التوزيع االعتدالي على البعد األخالقي .  1815وهى اكبر من  ( 25451)
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 حساب التوزيع االعتدالي للعينة على البعد الثالث ) التكنولوجي  (  : -د
 (72جدول رقم ) 

 لعينة على البعد التكنولوجيويوضح التوزيع االعتدالي ل

 البعددددددددددددد
aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig Statistic df Sig 
 25600 322 25117 25022 322 25706 التكنولوجي
 

 
 
 

 ( 6شكل رقم ) 
 ويوضح التوزيع أالعتدالي للعينة على البعد التكنولوجي 

ـــــار  ويتضدددددح مدددددن جددددددول) ( وشدددددكل ) ( ـــــة اختب ـــــار   (Kolmogorov  ). 25022دالل واختب
Shapiro  (25600 )  اذا فالعينــــة تتبــــع التوزيــــع االعتــــدالي علــــى البعــــد  1815وهـــى اكبــــر مــــن

 التكنولوجي  . 
 حساب التوزيع االعتدالي للعينة على البعد الرابع ) الصحي  (  : -ه

 (77جدول رقم ) 
 الصحي ويوضح التوزيع االعتدالي للعينة على البعد

 البعددددددددددددد
aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig Statistic df Sig 
 25600 322 25117 25022 322 25706 التكنولوجي

 
 
 
 

 (1شكل رقم )
 ويوضح التوزيع أالعتدالي للعينة على البعد الصحي 
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ـــــار ويتضدددددح مدددددن جددددددول) ( وشدددددكل ) (  ـــــة اختب ـــــار   (Kolmogorov  ). 25022دالل واختب
Shapiro  (25600 )  اذا فالعينــــة تتبــــع التوزيــــع االعتــــدالي علــــى البعــــد  1815وهـــى اكبــــر مــــن

 التكنولوجي  . 
 ( : Discrimination power    ( )DPحساب القدرة التمييزية للمقياس : )   -4
تمييز بين أي مدى ال -( مدى التمييز بين العناصر في االختبار Dpيقيس مؤشر التمييز )    

العنصر وبين المرشحين الجيدين واألقل قدرة. بالنسبة لكل عنصر ، فمنه مقياس يعتمد على 
 Maxinity)مقارنة األداء بين المرشحين األقوى واألضعف في االمتحان ككل. 

Software,2020 )  
 

( مؤشر التمييز على أنه القدرة على التمييز بين Blood and Budd8 1972وحدد  )  
. 1-إلى  1درجات األعلى  واألدنى و تتراوح قيمة مؤشر التمييز لعنصر ما من اال

(Rana,2014  )  
 ويتم حساب القدرة التميزية من خالل المعادلة التالية : 

 
 

 حيث أن :
) =  Discrimination power(  القدرة التميزية 

( upper) =   في المجموعة العليا عدد اإلجابات الصحيحة 
( lower) =  عدد اإلجابات الصحيحة في  المجموعة الدنيا 

 عدد أفراد المجموعة العليا والدنيا    =
األعلى  %27وعند حساب  القدرة التميزية فمنه يتم ترتيب العينة ترتيبا تصاعديا وحساب ال 

األدنى على درجات   %27موعة العليا وحساب ال على درجات المقياس  وهذه بتكون المج
 المقياس وهذه بتكون المجموعة الدنيا . 
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تفسير معامل قوة التمييز طبقا للجدول االتي : يمكن تفسير معامل التمييز كما هو موضح في 
 ( (  Rana,2014(  ا:  8الشكل  رقم ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (8شكل رقم )
 Rana  (0273  )مييز كما حدده ويوضح تفسير معامل  قوة الت

 
 (  االتي :  8ويتضح من الشكل رقم ) 

1- Dp   . صفر  عدد إجابات الفئة الدنيا = عدد إجابات الفئة العليا  وتستبعد = 
2- Dp     صفر وموجب اذا عدد إجابات العليا < من عدد إجابات الدنيا  وهذه لها  >

 حاالت : 
 تقبل  . (  عبارة ذات تمييز عالي 1841< )  Dp -أ
 (  عبارة جيدة وتحتاج لتحسين 1839( إلى )1831من )  Dp -ب
 (  عبارة متواضعة تحتاج إلعادة النظر فيها  .1829(  إلى )1821من )   Dp -ج
 ( عبارة ضعيفة  و  تحذف .1821> )  Dp -د
 ( تعنى أن أفراد الدنيا كلهم أخطأوا وانها نسبة تمييز عالية .  1= )   Dp  -ه

ا الذين أجابوا إجابة صحيحة من الفئة الدنيا اكثر من العليا لذا تكون اذا كان سالبا : اذ -3
 سالب وهذه العبارة سيئة وتستبعد .
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وبناء على ما سبق قامت الباحثة بحساب معامل قوة التمييز للعبارات وجاءت النتائج كما في 
 (  12الجدول رقم )

 ( 70جدول رقم ) 
 مقياس اللياقة الرقمية ويوضح قيم معامالت قوة التمييز لعبارات

 البعد الصحي البعد التكنولوجي البعد األخالقي البعد االجتماعي
رقم 
العبا
 رة

Dp 
رقم 
العبار 
 ة

Dp 
رقم 
العبار 
 ة

Dp 
رقم 
العبار 
 ة

Dp 

7 2544 2 2556 4 2521 3 2541 
5 2506 6 2551 1 2574 8 2574 
1 2575 11 2551 77 2571 70 2541 
74 2541 14 2556 75 2503 76 2503 
71 2502 18 2575 71 2508 02 2508 
07 2538 22 2500 04 2545 03 2545 
05 2552 26 2553 01 2556 08 2556 
01 2556 31 2502 47 2561 40 2561 
44 2502 34 2502 45 2565 46 2565 
41 2545 38 2541 41 2538 32 2538 
37 2547 42 2506 34 2552 33 2552 
35 2545 46 2508 31 2536 38 2536 
31 2545 51 2574 57 2552 50 2552 
54 2550 54 2544 55 2551 56 2551 
51 2556 58 2571 51 2565 62 2565 

 ونالحظ من الجدول السابق اآلتي :  
 1821( وذلك الن قوة التمييز < 15:  سوف يتم حذف العبارات )  البعد األول   
  ( وذلك الن قوة التمييز <  58،  51،  18: سوف يتم حذف العبارات ) البعد الثاني

1821   
  1821مييز < ( وذلك الن قوة الت 11،  7،  3: سوف يتم حذف العبارات ) البعد الثالث   
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  1821( وذلك الن قوة التمييز < 13: سوف يتم حذف العبارات ) البعد الرابع   
 ((  DV  :Rana,2014( Difficulty valueحساب معامل الصعوبة : ) -5

( هو  عنصر يمكن تعريفه على أنه نسبة  Frank S. Freeman5قيمة الصعوبة : حسب) 
 جابة الصحيحة . "  عينة معينة من األشخاص الذين يعرفون اإل

 و مؤشر الصعوبة  يمكن حسابه  من خالل المعادلة األتية : 
 

 
DV(Difficulty value  )=    معامل الصعوبة  

( upper) =   عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا 
( lower) =  عدد اإلجابات الصحيحة في  المجموعة الدنيا 

 عدد أفراد المجموعة العليا والدنيا    =
 تفسير معامل الصعوبة :

 
 
 
 
 
 
 
 

 (1شكل رقم )
 ويوضح تفسير معامل  قيمة معمل الصعوبة  

1-  DV  <182  . العبارة صعبة جدا وتحذف 
2- DV  العبارة جيده يتم االحتفاظ بها  1851إلى  182من 
3-  DV  تم االحتفاظ بها . العبارة هي األفضل ي 1881إلى  1851من 
4-  DV  >1881  العبارة سهلة جدا وضعيفة يتم حذفها 
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وبناء على ما سبق قامت الباحثة بحساب معامل الصعوبة  للعبارات وجاءت النتائج كما في 
 (  74الجدول رقم )

 ( 74جدول رقم ) 
 ويوضح قيم معامالت الصعوبة لعبارات مقياس اللياقة الرقمية

 البعد الصحي البعد التكنولوجي بعد األخالقيال البعد االجتماعي
رقم 
العبا
 رة

DV 
رقم 
العبار 
 ة

DV 
رقم 
العبار 
 ة

DV 
رقم 
العبار 
 ة

DV 

7 2537 2 2542 4 2533 3 2561 
5 2502 6 2556 1 2512 8 2512 
1 2514 11 2550 77 2508 70 2541 
74 2518 14 2556 75 2507 76 2507 
71 2511 18 2514 71 2531 02 2531 
07 2512 22 2514 04 2511 03 2511 
05 2531 26 2562 01 2561 08 2561 
01 2537 31 2513 47 2557 40 2557 
44 2512 34 2512 45 2557 46 2557 
41 2561 38 2516 41 2512 32 2512 
37 2583 42 2510 34 2548 33 2548 
35 2511 46 2514 31 2566 38 2566 
31 2511 51 2558 57 2514 50 2514 
54 2552 54 2582 55 2564 56 2564 
51 2553 58 2574 51 2558 62 2558 

 ويتضح من الجدول السابق االتي : 
 ( وذلك الن معامل الصعوبة  <  41،  33:  سوف يتم حذف العبارات )  البعد األول

1881   
  ( وذلك الن معامل الصعوبة  <  54،  18: سوف يتم حذف العبارات ) البعد الثاني

    1821( وذلك الن معامل الصعوبة  >  58وحذف العبارة )    1881
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 1881( وذلك الن معامل الصعوبة  <  7: سوف يتم حذف العبارات ) ثالث البعد ال 
  1881( وذلك الن معامل الصعوبة  < 8: سوف يتم حذف العبارات ) البعد الرابع 
 التحليل العاملي  :  -5
 صدق االتساق الداخلي للمقياس وتم حسابه كالتالي :  -أ
قياس والدرجة الكلية للمقياس حساب معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات الم -

 (  : 73وكانت النتيجة كما هي موضحة في الجدول رقم )
 ( 73جدول رقم ) 

 ويوضح قيم معامالت ارتباط كل عبارة من المقياس والدرجة الكلية للمقياس 

  1815* دالة عند       1811** دالة عند 
 08،  06،  71 ، 75،  73،  1،  5ويتضح من الجدول السابق  ان العبارات )

( عبارات غير دالة  ولذلك سيتم حذفها  وباقي العبارات دالة  58،  53،  40، 
 .  2525وعند  2527عند 

 

معامددددددددددددددددددددددددل  ع معامل االرتباط ع
 االرتباط

معامددددددددددددددددددددددل  ع
 االرتباط

 معامل االرتباط ع

7 25760 * 76 25028 ** 47 25461 ** 36 25458 ** 
0 25040 ** 71 25730  40 25244  31 25788 ** 
4 25011 ** 78 25781 * 44 25016 ** 38 25444 ** 
3 25312 ** 71 25400 ** 43 25462 ** 31 25055 ** 
5 25772 02 25378 ** 45 25463 ** 52 25401 ** 
6 25057** 07 25482 ** 46 25366 ** 57 25364 ** 
1 25706 00 25532 ** 41 25417 ** 50 25430 ** 
8 25382 ** 04 25081 ** 48 25055 ** 54 25363 ** 
1 25478 ** 03 25351 ** 41 25361 ** 53 25745 
72 25075 ** 05 25306 ** 32 25464 ** 55 25488 ** 
77 25016 ** 06 25772 37 25444 ** 56 25088 ** 
70 25523 ** 01 25382 ** 30 25087 ** 51 25014 ** 
74 25412 ** 08 25220 34 25443 ** 58 25252 
73 25733 * 

. 
01 25408** 33 25020 ** 51 25413 ** 

75 25727  42 25021 ** 35 25476 ** 62 25573 ** 
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حساب معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية للبعد  وكانت  -
 ( اآلتي : 75النتيجة كما هي موضحة في الجدول رقم )

 ( 75جدول رقم ) 
 ويوضح قيم معامالت ارتباط كل عبارة عبارات المقياس  والدرجة الكلية للبعد

 البعد الصحي البعد التكنولوجي البعد األخالقي البعد االجتماعي
رقم 
العبا
 رة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبا
 رة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبار 
 ة

معامل 
 االرتباط

رقم 
العبار 
 ة

معامل 
 االرتباط

7 25011 
** 0 25501 * 4 25064 

** 3 25571 
** 

5 25432 
** 6 25335 

** 1 25712 8 25507 
** 

1 25067 
** 72 25341 

** 77 25484 
** 70 25645 

** 

74 25350 
** 73 25342 

** 75 25055 
** 76 25466 

** 

71 25070 
** 78 25033 

** 71 25033 
** 02 25383 

** 

07 25366 
** 00 25431 

** 04 25082 
** 03 25601 

** 

05 25312 
** 06 25341 

** 01 25568 
** 08 25224  

01 25308 
** 42 25425 

** 47 25311 
** 40 25225 

44 25450 
** 43 25067 

** 45 25573 
** 46 25513 

** 

41 25321 
** 48 25486 

** 41 25523 
** 32 25327 

** 
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37 25413 
** 30 25478 

** 34 25313 
** 33 25043 

** 

35 25325 
** 36 25463 

** 31 25431 
** 38 25370 

** 

31 25014 
** 52 25748  57 25501 

** 50 25001 
** 

54 25321 
** 53 25013 

** 55 25334 
** 56 25486 

** 

51 25321 
** 58 25422** 51 25621 

** 62 25511 
** 

  1815* دالة عند       1811** دالة عند 
 

 :  ويتضح من الجدول السابق االتي
 1811:  كل عباراته دالة  عند  البعد األول  
  وعند  1811( غير دالة وسيتم حذفها وباقي العبارات دالة عند  51: العبارة )البعد الثاني

1815  
  وعند  1811( غير دالة وسيتم حذفها وباقي العبارات دالة عند  7: العبارة )البعد الثالث

1815  
  ( غير دالة وسيتم حذفها وباقي العبارات دالة عند   32،  38: العبارة )البعد الرابع

  1815وعند  1811
ويمكن تلخيص اجمالي العبارات التي سيتم حذفها بعد حساب معاما التمييز والصعوبة وحساب 

 (  16الصدق الداخلي في الجدول  رقم ) 
 ( 76جدول رقم ) 

 يز وصدق االتساق الداخليإجمالي العبارات التي حذفت بعد إجراء معامالت القوة والتمي

 م
 البعد االجتماعي

 م
 البعد االحالقي

 م
 البعد التكنولوجي

 م
 البعد الصحي

DP DV r DP DV r DP DV r DP DV r 
7    0    4 ×   3 × ×  
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 :  ويتضح من الجدول السابق االتي
 (  عبارات  5( بمجمالي)  41،  33،  17،  9، 5:  تم حذف العبارات )  البعد األول

 عبارات ( . 11محذوفة ليصبح إجمالي عبارات البعد ) 
  (  5( بمجمالي)   58،  54،  51،  26،  18: :  تم حذف العبارات ) البعد الثاني

 عبارات ( . 11الي عبارات البعد ) عبارات  محذوفة ليصبح إجم
  (  عبارات  5( بمجمالي)  19،  15،  11،  7،  3: تم حذف العبارات ) البعد الثالث

 عبارات ( . 11محذوفة ليصبح إجمالي عبارات البعد ) 
  (  عبارات  محذوفة 3( بمجمالي)  32،  28،  4: تم حذف العبارات )البعد الرابع

 عبارة ( . 12عد ) ليصبح إجمالي عبارات الب
 ثبات المقياس وتم حسابه كالتالي :  -ب

ويعني ثبات المقياس ببساطة االتفاق الكبير بين نتائجه عند تطبيقه عدة مرات على نفس   
األفراد وفي نفس الظروف تقريبا . وقد قامت الباحثة قبل حساب ثبات المقياس بحذف العبارات 

عبارة ( وتم إعادة توزيعها مرة أخرى  18ابق وهى )التي سبق وان تم توضيحها في الجدول الس
 حتى ال تؤثر على قيمة ثبات المقياس . وقد تم إتباع الطرق آالتية لحساب ثبات المقياس :

5   × 6    1 × × × 8    
1 ×   72    77 ×   70    
74    73    75   × 76    
71   × 78 × ×  71   × 02    
07    00    04    03    
05    06   × 01    08   × 
01    42    47    40   × 
44  ×  43    45    46    
41    48    41    32    
37  ×  30    34    33    
35    36    31    38    
31    52 × × × 57    50    
54    53 ×  × 55    56    
51    58 × × × 51    62    
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 طريقة إعادة االختبار : -
حيث تم إعادة تطبيق المقياس على نفس العينة التي تم عليها التطبيق األول وتم التطبيق 

 يوما .  15ن تم تطبيق عليهم المقياس خالل طالب وطالبة مم 31على 
ثم تم حساب معامالت االرتباط بين درجات أبعاد ومجموع المقياس الخاص بالتطبيق 

 ( االتي  :  71وكانت النتيجة كما هي موضحة في الجدول رقم ) األول والتطبيق الثاني
 ( 71جدول رقم )

 تطبيقويوضح معامل ثبات المقياس من خالل طريقة إعادة ال
 معامل الثبات البعد

 ** 18738 البعد االجتماعي
 ** 18758 البعد األخالقي
 ** 18717 البعد التكنولوجي
 ** 18679 البعد الصحي
 ** 18815 المجموع

 2527** دال عند      2525* دال عند                    
 ده ومجموعه .نالحظ من الجدول السابق أن المقياس يتمتع بثبات عال بين إبعا

 طريقة التجزئة النصفية :  -
 وذلك من خالل تجزئة العبارات إلى عبارات فردية وزوجية وحساب االتي  :    
 حساب معامالت االرتباط بينهما 
   براون  للتجزئة النصفية  -استخدام معادلة سبير مانEqual-length 

Spearman-Brown 
  حساب معامل كرونبا  الفاCronbach's Alpha 
    حساب معامل جيثمان للتجزئة النصفةGuttman Split-Half Coefficient  

 ( : 18وكانت النتيجة كما موضحة في الجدول رقم ) 
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 ( 78جدول رقم )
 ويوضح معامالت االرتباط بين عبارات المقياس الفردية والزوجية ألبعاده ومجموعه

 البعدددد
 معامل الثبات

 جيثمان سبيرمان براون الفا كرونبا  معامل االرتباط

 25143 25145 2512 ** 25687 البعد االجتماعي
 25176 25107 25170 ** 25664 البعد األخالقي
 25152 25112 25117 ** 25606 البعد التكنولوجي
 25832 25830 25847 ** 25101 البعد الصحي
 25118 25118 25117 ** 25111 المقياس الكلي
 2527** دال عند        2525* دال عند 

وهذه نسبة ثبات  %91الى  %71ويتضح من الجدول السابق أن المقياس ثباته بين قيمة 
 مقبولة . 

 وضع المقياس في صورته النهائية :  -6
بعد حساب صدق وثبات المقياس وحذف العبارات غير الدالة من المقياس تم وضع      

 المقياس في صورته النهائية  كاالتي :
 عبارة إيجابية (  01عبارة  سلبية و  74عبارة )  30المقياس يتكون من  أصبح

 (  : 71حيث درج استجابة العبارات  كما موضحة في الجدول رقم ) 
 ( 71جدول رقم ) 

 ويوضح درجة استجابات العبارات السلبية واإليجابية
 ال أوافق إلى حد ما أوافق االستجابة

 1 2 3 درجة العبارات اإليجابية
 3 2 1 درجة العبارات السلبية
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  المقياس يتكون من أربعة أبعاد  موزعة العبارات على كل بعد كما هو موضح في
 ( :02الجدول رقم )

 (02جدول رقم ) 
 ويوضح درجة استجابات العبارات السلبية واإليجابية

 العبارات السلبية أرقام العبارات عدد العبارات البعد

 ات( عبار 11) االجتماعي
1  ،5  ،9  ،13  ،17  ،21  ،

25  ،29  ،33 ،39 
17  ،33 

 ( عبارات11) األخالقي
2  ،6  ،11  ،14  ،18  ،22 
 ،26  ،31  ،34  ،41 

2  ،6  ،11  ،14 

 ( عبارات11) التكنولوجي
3  ،7  ،11  ،15  ،19  ،23 
 ،27  ،31  ،35  ،37 

 ال يوجد

 ( عبارات12) الصحي
4  ،8  ،12  ،16  ،21  ،24 
 ،28  ،32  ،36  ،38  ،41  ،
42 

8  ،12  ،21  ،
24  ،28  ،41  ،

42 
 
 تصحيح المقياس :   -7
(   3عبارة  لها استجابات ثالثة  اعلى استجابة للعبارة ) 42يتكون المقياس من  -

(  وبناء عليه يتحدد الدرجات العليا والوسطى 1( واقل استجابة ) 2واالستجابة الوسطى )
 (  :  21اس وأبعاده كما هو موضح في الجدول رقم )والدنيا للمقي

 ( 21جدول رقم ) 
 ويوضح الدرجات العليا والوسطى والدنيا للمقياس وأبعاده

عدد  األبعاد 
 العبارات 

 الدرجة العليا 
× عدد العبارات 

4  

 الدرجة الوسطى 
 0× عدد العبارات 

 الدرجة الدنيا 
 7× عدد العبارات 

 11 21  31 11 االجتماعي
 11 21  31 11 األخالقي 
 11 21  31 11 التكنلوجي
 12 24 36 12 الصحي
مجموع 
 المقياس

42 126 84 42 
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يتم حساب مستوى الطالب على المقياس من خالل حساب األرباع األعلى وهي الدرجة  -
المرتفعة  واألرباع األدنى وهي الدرجة المتوسطة   وباقي الدرجات في المنتصف هي 

 المتوسطة  ويتم حسابها من خالل المعادلة االتي : الدرجة
 * 111/  25األرباع = الدرجة األعلى للمقياس أو البعد  

 بالتقريب  32=  111/ 25*  126=  بالنسبة للمقياس
  94=   32 – 126=  32 –األرباع األعلى  = الدرجة العظمى 
 بناءا عليه    74=  32ا  42=   32األرباع األدنى =  الدرجة الدنيا ا 
 . 74إلى  42المستوى المنخفض للطالب = من 

 . 93إلى  75المستوى المتوسط للطالب  =  من  
 . 126إلى  94المستوى المرتفع للطالب = من 

 
 بالتقريب  8=  111/ 25*  31عبارات (  =  72بالنسبة للبعد األول والثاني والثالث )

  22=   8 – 31=  8 –األرباع األعلى  = الدرجة العظمى 
 بناء عليه    18=  8ا  11=   8األرباع األدنى =  الدرجة الدنيا ا 
 . 18إلى  11المستوى المنخفض للطالب = من 

 . 23إلى  19المستوى المتوسط للطالب  =  من  
 . 31إلى  22المستوى المرتفع للطالب = من 

   9=  111/ 25*  36عبارة (  =  70بالنسبة للبعد الرابع )
  27=   9 – 36=  9 –ألرباع األعلى  = الدرجة العظمى ا

 بناء عليه    21=  9ا  12=   9األرباع األدنى =  الدرجة الدنيا ا 
 . 21إلى  12المستوى المنخفض للطالب = من 

 . 26إلى  22المستوى المتوسط للطالب  =  من  
 . 36إلى  27المستوى المرتفع للطالب = من 
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 (   يوضح  مستويات الطالب طبقا لدرجاتهم على المقياس    00) والجدول رقم 
 (00جدول رقم )  

 ويوضح الدرجات العليا والوسطى والدنيا للمقياس وأبعاده
 الدرجة المرتفعة عدد العبارات األبعاد 

 من .. إلى 
 الدرجة المتوسطة
 من .. إلى

 الدرجة المخفضة
 من .. إلى

  18 – 11 23 – 19 31 – 22 11 االجتماعي
  18 – 11 23 – 19 31 – 22 11 األخالقي 
  18 – 11 23 – 19 31 – 22 11 التكنلوجي
 21 - 12 26 – 22 36 – 27 12 الصحي

  74 – 42  93 – 75  126 – 94 42 مجموع المقياس
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 مقياس اللياقة الرقمية للشباب الجامعي 
 
 
 
 

 إعدددددددددددداد 
 ا عبد التواب د/ رش

 مدرس خدمة الجماعة 
 جامعة اسوان  –كلية الخدمة االجتماعية 
 
 
 
 
 

 تاريخ جمع البيانات : 
 اســــــــم جامع البيانات :      

 
 رقـــم االستمـــــــــــــــــــــــــــــــارة :       
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 البيانات األولية 
:     االسم

.............................................................................................
........ 
:    الجامعة 

.............................................................................................
........ 
:     الكلية 

.............................................................................................
........ 
:     الفرقة 

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

 :   ريفي     )     (                  حضري )     (    محل اإلقامة
:      رقم الهاتف / واتساب 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 

 

 

323 

 عشر تاسعالعدد ال

 

إلى حد  أوافق  العبارة م
 ما

غير 
 موافق 

    أتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها على صفحتي. 1
    اجري مكالماتي الهاتفية في أي وقت. 2

3 
ذا طلب مني تطبيق ما معلومات خاصة بي كشرط أكون حذرا ا
 تسجيل. 

   

    احرص أن تكون إضاءة الغرفة جيدة أثناء استخدام الحاسب. 4
    احرص ان تكون كلمات منشوراتي واضحة للجميع . 5
    ارسل رسائلي للغير دون اكتراث مني بالتوقيت 6
    ساباتي . أتحقق باستمرار من إعدادات األمان والخصوصية لح 7
    استمر في عملي علي الهاتف والغرفة مظلمة. 8

9 
احرص على نشر القيم االجتماعية عبر صفحات التواصل 

 االجتماعي 
   

11 
من حق أي شخص مشاركة  معلومات اآلخرين  بدون الرجوع اليهم 

 طالما أتاحوها على صفحاتهم.
   

    مواقع التواصل االجتماعية . انقل معارفي التكنولوجية لمتابعيني عبر  11
    احب أن تصفح هاتفي قبل النوم مباشرة.  12
    ابلل فورا عن أي منشورات مسيئة على مواقع التواصل االجتماعي  13
    لدي الفضول في استخدام برامج الهكر . 14
    استخدم برامج حماية محدثة باستمرار. 15

16 
يها بأداء تمرينات جسدية أثناء العمل احصل على فترات راحة أقوم ف

 المتواصل على الحاسب. 
   

17 
ال يهمني إظهار الحقائق تجاه ما ينشر من شائعات عبر مواقع  

 التواصل االجتماعي.
   

    احرص على انتقاء الفاظي أثناء تحدثي في الهاتف .  18
    فحها . احرص على التأكد من أمان المواقع اإلليكترونية التي أتص 19
    اسهر لفترات طويلة من الليل على اإلنترنت . 21
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    احرص أن يكون محتوي منشوراتي هادف . 21
    اجعل هاتفي في وضعية صامت عندما أكون في اجتماع مهم. 22
    اعلن عن البرامج التكنولوجية الجديد عبر صفحتي الشخصية .   23
    النوم.أضع الهاتف بجانب راسي أثناء  24
    ادخل البهجة عبر مواقع التواصل بما يتناسب قيمي االجتماعية  25

26 
اتحدت في الهاتف بصوت منخفض أثناء تواجدي في األماكن 

 العامة.
   

    استخدم كلمات سر يصعب التنبؤ بها. 27
    اتحدت في الهاتف لفترات طويلة . 28
    المناسبات االجتماعية المختلفة.استخدم مواقع التواصل في التهنئة ب 29
    ال انجرف وراء الخالفات التي يشوبها ألفاظ بذيئة. 31
    ابحث عن برامج المحادثات األكثر أمانا. 31
    انشغل بهاتفي أثناء تواجدي مع اآلخرين. 33

34 
احرص على عدم استخدام الفاظ خارجة أثناء تفاعلي عبر مواقع 

 .التواصل االجتماعي
   

35 
ابحث عن حل المشكالت التكنولوجية عبر اليوتيوب في حالة تعثر 

 علي حلها . 
   

    ال اميل ان يكون الهاتف قريبا من وجهي أثناء تصفح من األنترنت. 36
    اطلع على كل ما هو جديد في علم األنترنت .  37
    اهتم بنظافة شاشة الهاتف المحمول . 38

39 
لقضايا التي تهم المجتمع عبر صفحات التواصل احرص تناول ا
 االجتماعي . 

   

    تفوتني مواعيد الوجبات الرئيسية أثناء تواجدي على شبكة اإلنترنت  41
    استفيد من مواقع التواصل بما يتناسب مع قيمي األخالقية . 41
    استخدم الهاتف المحمول أثناء شحنه .  42
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 مراجع الدراسة
 المراجع العربية   أوال:

( . أثر الثورة الرقمية واالستخدام المكثف لشبكات التواصل  2116بشير ، جيدور حاج  )
االجتماعي في رسم الصورة الجديدة لمفهوم المواطنة : من المواطن العادي إلى المواطن 

 الرقمي. كلية الحقوق والعلوم السياسية  .جامعة قاصدي مرباح ورقلة.
( . شبكات التواصل االجتماعي وأثرها على القيم لدى طالب  2114ر فهد )بن علي ،الطيا

الجامعة تويتر نموذجة " دراسة تطبيقية على طالب جامعة الملك سعود" . كلية الملك 
 خالد للعلوم العسكرية .المملكة العربية السعودية .

( . مؤسسة األبحاث التسويقية .عن موقع  2121) We are socialتقرير 
https://wearesocial.com/digital-2020 . ) 

https://www.itu.int/en/ITU-( . عن موقع 2121تقرير االتحاد الدولي لالتصاالت )
lt.aspxD/Statistics/Pages/stat/defau  

(  . تقرير موجز عن مؤشرات االتصاالت  2121الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت )فبراير ،
وتكنولوچيا المعلومات . وزارة االتصاالت  وتكنولوجيا المعلومات . . عدد شهري . 

 جمهورية مصر العربية  .
لممارسة االفتراضية، ( . استراتيجية التعليم من خالل مجتمع ا 2115خلف هللا  ، محمد جابر )

 موسوعة التدريب والتعليم . 
( . التنشئة االجتماعية عبر المجتمع االفتراضي: مقاربة ابستمولوجية .  2116شــابي  ، محمد )

 مجلة التواصل في العلوم اإلنسانية واالجتماعية  . 
دار  ( . العمل مع الجماعات في محيط الخدمة االجتماعية. 2112صالح  ، نجالء محمد)

 الثقافة للنشر والتوزيع . عمان.
( . مشكالت تصميم المقاييس االجتماعية في بحوث  2113عبدالكريم، علي موسي الشحات)

 34التدخل المهني فى طريقة خدمة الجماعة . مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية . ع
 . 1، ج

كموجهات التخاذ القرارات في ( . دراسة إلعداد مقياس القيم  2112عطية ، السيد عبد الحميد )
جماعات الخدمة االجتماعية. المؤتمر العلمي الخامس عشر، الخدمة االجتماعية والسالم 

 .2االجتماعي، مج 
(. طريقة العمل مع الجماعات بين النظرية والتطبيق المدخل.  2115فهمي  ، محمد سيد )

 المكتب الجامعي الحديث . اإلسكندرية .
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-http://www.new ألبحاث الفضاء االلكتروني .متاح على الرابط التالي: المركز
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 Discover scientific knowledge and stay connected to)مقال  منشور في 
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الجماعات. المؤتمر العلمي الخامس للخدمة االجتماعية كلية الخدمة االجتماعية، جامعة 
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