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 والعشرون لرابعاعدد ال

الوعي الفكري لدى طالب كلية الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم: ب وعالقتها واطنة الرقميةالم
 دراسة من منظور طريقة تنظيم المجتمع

 

لدى  لوعي الفكري وا المواطنة الرقمية بينطبيعة العالقة  الكشف عنإلى  الحاليةتهدف الدراسة  ملخص الدراسة:
القدرة التنبؤية ألبعاد المواطنة  التعرف علىبالدراسة  تهتمكما ، الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم كليةطالب 

من  233وتضمنت عينة الدراسة  ،للطالببالوعي الفكري في التنبؤ  الرقمية )االحترام، التعليم، الحماية الرقمية(
 والوعي الفكري مقياسي المواطنة الرقمية  بناء. وتم 2020/2021ماعية للعام الجامعي تالخدمة االجكلية طالب 

 أن مقياس وقد أظهرت النتائج، وتم التحقق من الخصائص السيكومترية لمقياسي الدراسة)إعداد الباحثة(، 
)االحترام، التعليم، الحماية( وأن مقياس الوعي الفكري يتكون من عامل أبعاد  ثالث المواطنة الرقمية يحتوي على

والوعي  المواطنة الرقميةإلى وجود عالقة دالة إحصائية موجبة بين أبعاد  أيضا وقد خلصت الدراسة ،واحد فقط
 لصالحفي محور التعليم تعزي  بين الذكور واإلناث ةوجود فروق دالة إحصائيعن  النتائجكما أسفرت ، الفكري 
وأظهرت النتائج   ،اإلناث لصالح في محور االحترام بين الذكور واإلناث ةتوجد فروق دالة إحصائيكما  ،الذكور

إلى أن محوري االحترام والحماية  النتائجأشارت و أنه ال توجد فروق دالة إحصائية في الوعي الفكري تعزي للنوع، 
تضمينات وفق نتائج الدراسة من منظور ال عديد مناقتراح  وتم ،الوعي الفكري للتنبؤ بدالة  تنبؤيهلديها قدرة 

 .طريقة تنظيم المجتمع
 

 .تنظيم المجتمعالمواطنة الرقمية، الوعي الفكري، طالب الجامعة، : الكلمات المفتاحية
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Relationship between Digital Citizenship and Intellectual 

Consciousness among Students of the Faculty of Social Work, 

Fayoum University: A study from the perspective of the Community 

Organization Method 
 

Marwa Gomaa Abdelghani Bassiouni 
Department of Methods of Social Work, Faculty of Social Work, Fayoum University, Fayoum, Egypt 

 

Abstract: The current study also sought to identify the nature of the relationship 

between digital citizenship and intellectual consciousness among students of the 

Faculty of Social Service University of Fayoum. In addition, the study focuses on 

identifying the predictive ability of digital citizenship factors (respect, education, and 

digital protection) in predicting students' intellectual consciousness. The study sample 

included 233 students from the faculty of social work for the academic year 

2020/2021. The measures of digital citizenship and intellectual consciousness were 

developed (researcher preparation). The two measures' psychometric properties were 

investigated. The results showed that digital citizenship consisted of three factors 

(respect, education, and protection) and the measure of intellectual consciousness 

consisted of only one factor. The findings revealed that there was a significant 

positive correlation between the factors of digital citizenship and intellectual 

consciousness. Furthermore, the results also revealed that there was a significant 

difference between males and females in the education factor in favor of males. In 

addition, there was a significant difference between males and females in the respect 

factor in favor of females. The results also revealed that there were no statistically 

significant differences in intellectual consciousness attributed to the gender variable. 

The results also indicated that respect and protection factors have a predictive ability 

to predict intellectual consciousness. Several implications were suggested according 

to the results of the study from the perspective of the method of community 

organization. 

 

Keywords. Digital citizenship, intellectual consciousness, university students, 

community organization. 
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  :مدخل إلى مشكلة الدراسة -أولا 

مات ظل العصر الرقمي على استخدام األفراد تكنولوجيا االتصاالت والمعلو  فيتحظى المجتمعات المتطورة 
ة ب للمشاركوسيلة إلعداد الطال أنها، بهدف الرقميةوالمقتنيات  اإلنترنتالحديثة وجذب فئات كثيرة إلى استخدام 

لدى  ي الوعي الفكر من خالل االستخدام األمثل للتكنولوجيا، وهذا يتطلب تعزيز  الدراسي ورفع مستوى التحصيل 
اث ولمعرفة ما يجرى من أحد المسئول للوسائل التكنولوجيةالمالئم و  بمخاطر استخدام غير الجامعيالشباب 

لعمل وا المجتمعيا حتى يتسنى له المشاركة اإليجابية  بما ال يضر البناء وقضايا  ومشكالت وإدراكها وفهمه
 المجتمع. فيعلى تدعيم منظومة القيم وقواعد السلوك الرشيد 

سوق  فيلنهوض بمستوى أداء المؤسسات دعما للتنافسية ا( 2030) العاليتستهدف رؤية مصر للتعليم و 
ميع دريب للج، وإتاحة التعليم والتخاصة اإللكترونيبصفه عامة والتعليم  وخاصة فيما يتعلق بالعالم الرقمى العمل

جل تمكين الطالب أ، ومن المستدامةتحقيق التنمية  فيإطار نظام موسسي مرن يسهم  فيبجودة عالية و 
 الرقميظل التوجه  فيومساعدتهم على مواكبة ما ينتظرهم إلعداد خريج لمواجهة سوق العمل  إلكترونيا

 قتصاد.لال
ية ة التعليمالفترة الحالية اهتماًما متزايًدا من قبل القائمين على العملي في اإللكترونيم ييشهد التعلكما 

هدف ب، والقدرة على استخدام آليات االتصال الحديثة والمكتبات رقمية، أشكالهاواستخدام التقنيات بمختلف 
 القرن العشرين في اإللكترونيحيث يقدم التعلم  أقصر وقت ممكن وبأقل جهد، في للمتلقيوصول المعلومة 

، 2020)سلهوب،  بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية بهدف دعم وتعزيز وتيسير العملية التعليمية التعليميالمحتوى 
 (. 22ص

، المجتمع فية للمجتمعات، كونهم يمثلون الشريحة األكبر يالثروة الحقيق الجامعيتعد مرحلة الشباب و 
لحماس، نشاط وا، كما تتسم هذه المرحلة باللما لديهم من طاقة وقابلية للتغيير والتطوير تأثيراوباعتبارهم األكثر 

وعي الالتغيير واالكتشاف ويتطلب ذلك من أصحاب القرار حماية هذه الفئة ورعايتها من خطر قلة  فيوالرغبة 
طر ذه المخاهللتعامل مع  التفكير اإليجابى أسلوببإمكاناتهم الذاتية وإتباع  الوعيو واالجتماعي والسياسي  الفكري 

 (.48، ص2019، القاعودو  زةن)عنا وتدعيم قيم المواطنة الرقيمة لدى هؤوالء الشباب
ر تسهيل عملية التواصل والوصول إلى مصاد سرعة في ثورة المعلومات واالتصاالت الرقمية  ولقد ساهمت

ل االتصال الثورة على الفرد والمجتمع إذا تم استثمار وسائ هذهالمترتبة على  اإليجابية النتائج و المعلومات، 
لى حرصت العديد من الدول المتقدمة ع لذا، (114، ص2019)الخميسي، والتقنية الحديثة على الوجه األمثل

 التير تعد أولى المصاد التية بأهمية فلسفة التربي إيماناتدرس طالبها مواضيع خاصة بالمواطنة الرقمية  أن
 التياف بناء وإعداد المناهج الدراسية وعن طريقها يشكل الفرد وفًقا للمبادئ والقيم واألعر  فيتعتمد عليها 

ثة، التعامل مع معطيات العصر والتكنولوجيا الحدي فيتركز على تعزيز القدرة  إنهايرتضيها المجتمع، حيث 
 ،2019)المعمرى والوهيبية، بالتقنيات والشبكات  الوعي الفكري و  ماتيالمعلو وعلى تعزيز أهمية األمن 

 في أهمية تبني مفهوم المواطنة الرقميةالتعرف على ب( 2020زرقوط ) وفي هذا الصدد اهتمت دراسة، (190ص
مواطنة لل كأحد أهم المداخل المعاصرة  اإللكتروني، األمر الذى يتطلب تدريس التعليم العاليمؤسسات التعليم 

مية هذه تن فيتقوم به الجامعات عموًما والجامعات األلكترونية خصوًصا  الذيوهدفت إلى تحديد الدور الرقمية، 
 . الثقافات لدى الطالب
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عة واهتمت العديد من الدراسات السابقة بالكشف عن مستويات الوعي بالمواطنة الرقمية لدى طالب الجام
لرقمية عن مستوى المواطنة االتي اهتمت بالكشف  (2019الراشد)دراسة منها  األخرى وعالقتها ببعض المتغيرات 
منهج الجامعات الحكومية، واعداد تصور مقترح لتطويرها، واعتمدت الدراسة على ال فيلدى طلبة البكالوريوس 

بدرجة  حسابي، وأشارت نتائج الدراسة إلى مستوى المواطنة الرقمية لعينة الدراسة جاءت بمتوسط فيالوص
 تغيراتمرتفعة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى بين متوسطات استجابات أفراد العينة تبًعا لم

 الجنس والكلية والسنة الدراسية.
شبكات  مستخدميبالمواطنة الرقمية لدى  الوعيعن مستويات  بالكشف (2018) يمهددراسة كما اهتمت 

مهارة من طلبة جامعة األقصى وعالقته ببعض المتغيرات )الشبكة المستخدمة، المعرفة، وال االجتماعيالتواصل 
توى باإلنترنت، تقبل التعامل باإلنترنت(، وانتمت إلى نمط الدراسات الوصفية، وتوصلت الدراسة إلى أن مس

 بالمواطنة الرقمية بشكل عام وصل إلى نسبة فوق المتوسط. الوعي
 نشر ثقافة المواطنة فيإلى التعرف على دور وسائل اإلعالم االجتماعية  (2016السيد )سعت دراسة و 

يثة، ا الحدلهذه التكنولوجي الوعيالرقمية لدى طالب الجامعة، والتعرف على مدى قدراتهم على االستخدام األمثل و 
وى تماعية، المستوالوقوف على طلبة الجامعة فيما يتعلق بالمواطنة الرقمية ومتغير الجنس، الخلفية االج

كثر مقدمة الوسائل االجتماعية األ فيجاء موقع الفيس بوك  أنه، ومستوى تعليم الوالدين، ونتجت االقتصادي
ينة  نتجت بنسبة مرتفعة من طالب وطالبات الجامعة ع أيضاعينة الدراسة، و  الجامعةاستخداًما من قبل طالب 

لكليات ن طالب االمواطنة الرقمية سواء كانوا ذكورا أو إناًثا وال فرق بيم ال يعرفون معنى أنهالدراسة أجمعوا على 
 العلمية والنظرية.

إلى البحث عن المصادر والمراجع الى يمكن أن تساعد على  هدفت التي bolkan(2014) دراسة  أيضاو 
ائمة ، وتوصلت الدراسة إلى قفيتعليم المواطنة الرقمية لطلبة المدارس، واستندت الدراسة على المنهج الوص

ى أن تدريس المواطنة الرقمية للطلبة، كما توصلت إل فييمكن االعتماد عليها  التيبأسماء المواقع والكتب 
 آلمنه، كمالرقمية االمحافظة على البيئة التعليمية ا فيمهمة المديرين والمعلمين والطلبة وأولياء األمور لهم أدوارًا 

ة على إستراتيجية تعليمية ونتائج أفضل من فرض الرقاب يأ فينة الرقمية عنصًرا هاًما أن يعد تدريس المواط
 الطلبة.

ل فئة كعدة أشكال لتعليم وتوضيح المواطنة الرقمية إلى ثالث فئات،  إلى المواطنة الرقمية أبعادوتنقسم 
 :(Ribble & Miller, 2013؛ 419، ص2018)حشيش،  وهما يليتضم ثالثة محاور كما 

 القوانين الرقمية، و اللياقة الرقمية، و الرقميالوصول  احترم نفسك /احترم اآلخرين وتضم 
 ميةمحو األمية الرق، و االتصاالت الرقميةالتجارة الرقمية، و  علم نفسك /التواصل مع اآلخرين وتضم 
 رقميةوالسالمة الالصحة ، و الرقمياألمن ، و الحقوق والمسؤوليات الرقمية احم نفسك /احم اآلخرين وتضم. 

تصورات طلبة جامعة القصيم نحو على التعرف على   (2017الصمادى )دراسة  ركزت وفي هذا الصدد،
تحترم نفسك واألخرين، تعلم نفسك وتتواصل مع  أنالثالث ) ألبعادمن منظور هذه الفئات ا المواطنة الرقمية

، وتحديد عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات األخرين، تحمى نفسك وتحمى األخرين(
( استخدمت اليوميتحتوى على متغيرات )الجنس، الكلية، عدد ساعات االستخدام  التيدرجات تقدير أفراد العينة 

طة، ( طالب وطالبة وتم اختيارها بالطريقة العشوئية البسي374، وتكونت العينة من )فيالدراسة المنهج الوص
ن تحترم نفسك واألخرين، تعلم نفسك وتتواصل مع األخرين، أ( أبعاد وهم )3موزعة على ) ةوطبقت عليهم استبان

تحمى نفسك وتحمى األخرين(، وأسفرت نتائج الدراسة إلى أن تصورات الطلبة نحو المواطنة الرقمية جاءت 
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لمجتمع بال استثناء داخل المؤسسات ل الرقميبدرجة متوسطة، كما أوصت الدراسة بضرورة توفير الوصول 
 التعليمية.
لتمرد على أهمها ا واضحة على الفرد منسلبية  أثار للبيئات الرقمية، توجد اإليجابية  اآلثارالرغم من  يوعل

 ،2019، )الخميسيية اإلنسانتنظم شئون الحياة  التيالقواعد األخالقية والضوابط القانونية والمبادئ األساسية 
ق أو قبول األخر دون النظر لمحدداته القبلية من عر  فييحتاجه المجتمع  الذي الوعي الفكري يتمثل ، و (114ص

ه قبول بفكرة أو معتقد بل واالستفادة من رؤى ذلك المختلف عنا واالستفادة من تجاربه العلمية والمعرفية وال
 ا النمطثل هذفم فيواالعتقاد أن المجتمع يتسع للجميع، قد نجد تطرًفا فكرًيا رافًضا لآلخر، وملغًيا لحضورة الثقا

، (126، ص2018، ي)الخالدالفكر والتفكير يؤدى بالبنية الفكرية والثقافية للمجتمع إلى التآكل واالنهيار في
الجوانب علمية و لألفراد، حيث يقوم التعليم على المعارف ال الوعي الفكري ارتباًطا وثيًقا ب التعليمييرتبط النظام و 

 يم حيثم معارف عن التنشئة االجتماعية خالل مراحل التعلالمهارية لألنشطة المكملة للعملية التعليمية وتقد
 الوعي، بالعالقات االجتماعية الوعيمثل  الوعيويدفع إلى المشاركة الفعالة، كما تعددت مستويات  الوعييشكل 

 غيرةبضرورة وجود أيديولوجية وثقافة مت الوعيبالبيئة المحيطة و  الوعيالمقصود وكذلك  االجتماعيبالتغير 
 (.11، ص2020عوض، و  يحطان)الق

ة، لدى أفراد المجتمع بمجموعة من العوامل من أهمها: التنشئة االجتماعي الوعي الفكري يتأثر تكوين و 
عة ن الجامتقوم فيها المؤسسات التعليمية نحو أفراد المجتمع، وبما أن العالقة بي التياالقتصادية والسياسية و 

فظة، )محاالتربية والتعليم فيالمجتمع ينشأ عنه تغير وتطور  فيوالمجتمع عالقة وثيقة فكل تغير وتطور يحدث 
 .(902، ص2011

 الوعي الفكري تحقيق  في االجتماعيدور مواقع التواصل عن  (2019) عليماتوفي هذا الصدد، كشفت 
اء ردني من وجهة نظر طلبة جامعة البلقالمجتمع األ فيواالجتماعية االقتصادية ومعالجة القضايا  الوطني

تحقيق  في االجتماعيدور مواقع التواصل  فيالتطبيقية، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 
 المجتمع األردنى تعزى إلى اختالف فيواالجتماعية  االقتصاديةومعالجة القضايا  الوطني الوعي الفكري 

 ها الفردبصورة إيجابية أكثر يلمس أثر  االجتماعي، وأوصت الدراسة بتفعيل دور مواقع التواصل الدراسيالمستوى 
 والمجتمع أواًل.

 يلعاملباستخدام التحليل ا الوعي الفكري إلى بناء مقياس  (2017) البلوى وسليمانهدفت دراسة و 
، في( طالبة من طالبات جامعة تبوك، واستخدم البحث المنهج الوص250، وتكون مجتمع البحث من )يالتوكيد

حدود المستوى  في فكري وتوصلت نتائجها عن وجود متوسطات حسابية لالستجابات أن لدى الطالبات وعى 
 خلل ومعالجته. يالمتوسط، وأوصت الدراسة باستخدام المقياس لرصد أ

يز وتم الترك  لدى طلبة الجامعات األردنية الوعي الفكري درجه  لمعرفة (2016حماد )هدفت دراسة  كما
الب ط264وطبق أدة البحث على عينه قدرها  ،االقتصاديو  االجتماعيو  يالسياس هبكل أبعاد الوعي الفكري على 

بينت رسمية و  األخرى )أحدهما خاصة و  وطالبة تم اختيارهم بالطريقة بالطريقة العشوائية البسيطة من جامعتين
ر نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية للتفاعل بين الجنسية ونوع الجامعة لطالح الطلبة غي

 األردنيين عن الطلبة األردنيين.
أظهرت النتائج و  ،إلى استكشاف وتطوير الوعي الفكري  Choochom et al. (2010) دراسة كما هدفت
التنشئة االجتماعية والعاطفية المعرفية من اآلباء والمعلمين واألصدقاء  النفسية واالجتماعية مثلأن العوامل 
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الذي بدوره كان له تأثير على السلوك و  للطالب باإلضافة إلى ضبط النفس يمكن أن تتنبأ الوعي الفكري 
 االجتماعي اإليجابي للطالب وحل المشكالت ونوعية الحياة.

الجامعات،  في االجتماعي الوعياس هدفت إلى قي التي Prasolova-Førland (2002) دراسة، وأخيرا
أن  جامعة مانشستر البريطانية، أكدت الدراسة فيوتكونت عينة الدراسة من مجموعتين من طلبة علم الحاسوب 

أن  إلى النتائج وأشارت، الوعي الفكري أحد أبعاد ك االجتماعي الوعيأفضل طرق اكتساب  هيمرافقة األصدقاء 
 .االجتماعي الوعيأن يكونوا أكثر وعيا وإدراكا لمكونات  فيلدى الطلبة رغبة قوية 

صة وخا الوعي الفكري تعمل على تنمية  هيف اإلنسانتسعى مهنة الخدمة االجتماعية إلى االهتمام بحقوق و 
تغير و يعيشون فيه  الذي، وتنمية وعيهم ومعرفتهم بمفهوم وقيم المواطنة واالنتماء للمجتمع الجامعيللشباب 

 (.637، ص2019)مغازى،  اتجاهاتهم السلبية وكيفية المطالبة بحقوقهم
نظيم تلدى أفراد المجتمع، وتعد طريقة  الوعيتهتم مهنة الخدمة االجتماعية بطرقها الثالثة بتنمية كما 

والعمل  لدى أفراد المجتمع، الوعي الفكري طرق مهنة الخدمة االجتماعية اهتماًما بموضوع تنمية  المجتمع أكثر
ى تهم علنتماء للمجتمع وذلك عن طريق تقوية الروابط االجتماعية بين أفراد المجتمع ومساعدعلى تنمية روح اال

 (.315 -314، ص ص1976)حسانين،  إدراك أن مصالحهم مرتبطة بمصالح المجتمع ككل
مة ين أنظبتوضح مناهج الخدمة االجتماعية العالقة بين الفرد وبيئته االجتماعية وما ينشأ عن تلك العالقة و 

غرض بالمجتمع  فيتختص بدراسة المشكالت والقضايا الواقعية واالجتماعية  إنهاوقوانين وحقوق وواجبات، حيث 
 الطالب للمواطنة إعدادوديناميكية، خاصة وأن الهدف من المقررات هو  أكثرمرونة تزويد الطالب بمعارف

 (.957، ص2007، ي)حمد كافة المجاالت فيالواعية ووعيهم لواقع المجتمع ومشكالته 
لمحلى احدى الطرق المهنية للخدمة االجتماعية إلى تدعيم قدرة المجتمع إتسعى طريقة تنظيم المجتمع ككما 

واجهة ارد لمود األفراد من خالل تنمية قدراتهم على التفكير واإلبداع والتحليل وتحديد المو على تعبئة طاقات وجه
ن ملعديد حاجات المجتمع لتحقيق أهدافه التنموية، وزيادة اإلنتاجية ورفع معدالت الكفاءة، والقدرة على نشر ا

، 2011)محمد، لتحسين نوعية الحياة رفع مستوى األفراد  فيتساهم بإيجابية وفعالية  التيالتنظيمات اإلدارية 
 (.117-116ص 

ذلك و بالمواطنة الرقمية  الجامعيإلى تنمية وعى الشباب  (2015) عبد هللاهدفت دراسة هذا الصدد  فيو 
 نيالمهل من خالل التدخل المهني باستخدام الممارسة العامة للخدمة االجتماعية، واختبار فعالية برنامج التدخ

سة ت الدرابالمواطنة الرقمية، وأسفر  الجامعيباستخدام الممارسة العامة للخدمة االجتماعية وتنمية وعى الشباب 
نسبة بال البعديوالقياس  القبليوجود فروق ذات داللة إحصائية بين القياس  فيتمثلت  التيإلى صحة فروضها و 

 عليم الرقمي، الحماية الرقمية.رقمي، التللمقياس المواطنة الرقمية لكال من" االحترام ا
طنة الموا محاورلطريقة تنظيم المجتمع لتنمية  المهنيإلى أن التدخل  (2007فرج )دراسة وتوصلت نتائج 

وق إلى زيادة استيعاب الشباب لمفهوم المواطنة فضال عن زيادة مستوى ممارسة حق أدى الجامعيلدى الشباب 
 وواجبات المواطنة وتنمية المشاركة السياسية والمسئولية االجتماعية لدى الشباب.

 موقف الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:
من  قميةالمواطنة الر  أبعادأكدت معظم الدراسات السابقة على عالقة طريقة تنظيم المجتمع بتدعيم وتنمية  -1

  .يز المهارات، وتدعيم القيم وتعز التحتية البنية تطويرخالل قيام المنظم االجتماعي بأداء أدواره المختلفة، 
 - االحترام محوروالمتمثلة في:  الرقميةالمواطنة  محاورحددت معظم الدراسات السابقة مؤشرات قياس  -2

 (.2016السيد  -2019الراشد -2017 يالصماد) الحماية الرقمية محور - التعليم محور
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 كري الوعي الفتنمية  فيأجمعت الدراسات السابقة على ضرورة االعتماد على مداخل تدريسية غير تقليدية  -3
 لدى طالب كلية الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم.

لية كلدى طالب  الوعي الفكري التأكيد على أهمية تعزيز  فيتتفق الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة  -4
 الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم.

ة الدراس صياغة مشكلة من خالل المساهمة في:وقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 
 وتحديد ُمتغيرات الدراسة المتمثلة في:، والتي أكدت على أهمية الدراسة الحالية

 (.ة الرقميةالحماي - التعليم -االحترام ) المواطنة الرقمية أبعاد -1
 .الوعي الفكري  -2

 وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في:
جامعة  لدى طالب كلية الخدمة االجتماعية الوعي الفكري تعزيز  فيالمواطنة الرقمية تسهم بدورها عتبار ا  -1

 .الوعي الفكري تعزيز  فيتسهم  التي األبعاد، من خالل تحديد الفيوم
أهداف  مقياسين لتحقيق إعداد، و طالب كلية الخدمة االجتماعية جامعة الفيومعلى تطبيق الدراسة الحالية  -2

 الدراسة.
 كما ،المواطنة الرقمية أبعادتهدف إلى تدعيم ومن خالل ما سبق نستنتج أن: طريقة تنظيم المجتمع 

شاركة يجابي للخدمة االجتماعية في مواجهة التطرف الفكري وتعزيز الماإل تناولت العديد من الدراسات الدور
 وبالتالي؛ لدى طالب كلية الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم الوعي الفكري تعزيز وهذا بدوره يعمل على  السياسية،
الب كلية لدى ط المواطنة الرقميةأبعاد توافر مستوى  ما" هو الرئيس السؤال القضية الرئيسة للبحث فيتتحدد 

 ".؟لديهم الوعي الفكري ب اعالقتهو  مالخدمة الجتماعية جامعة الفيو 
 : مفاهيم الدراسة -ثانياا 

 :المواطنة الرقميةمفهوم  -1
 فيالفرد  يحتاج إليها التيمجموعه المعايير والمهارات وقواعد السلوك  :أنهاب المواطنة الرقمية عرفتو  -أ

فسه يحترم نفسه ويحترم اآلخرين، ويتعلم ويتواصل معهم ويحمي ن يالتعامل مع الوسائل التكنولوجية لك
 .(11، ص2017)المالح،    ضد مخاطر االستعمال غير المسؤول للتقنيات الرقمية اآلخرين ويحمي

ائل مع الوس األفضلللتعامل مجموعـة الضوابط والمعايير الالزمة : أنهاب المواطنة الرقمية وتعرف -ب
 (.Dotter,  Hedges,  &  Parker, 2016, p58) لتكنولوجياا

يساعد المعلمين والقادة على فهم ما الذي يجب أن يعرفه الطالب حتى  أسلوب: أنهاب أيضاعرف تو  -ج
بالمعلومات يتم  الرقمييستخدموا التكنولوجيا االستخدام األمثل؛ فبداًل من التركيز على عملية االتصال 

 ,Ribble & Bailey) للمعلومات الرقمياالهتمام باألخالقيات والمسئوليات المرتبطة باالستخدام 
2007, pp.41-42.) 

 :في البحث الحالي المواطنة الرقمية تعريف -د
لطالب ا إعداد فيتساعد  التي المعايير والقواعد"مجموعة  أنهايمكن تعريف المواطنة الرقمية إجرائًيا ب

دام د استخمن خالل تدريبهم على التقنيات الرقمية وااللتزام بضوابط السلوك المقبول عن للتعامل مع التكنولوجيا
 :تقيس إجرائًيا بواسطة مجموعة من المفرداتويتم قياسها " التكنولوجيا 
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حصل التي ي ، والذي يمكن تعريف إجرائًيا بأنه الدرجة الكلية)احترم نفسك واحترم اآلخرين( الحترام محور -
امه نتيجة االستجابة على مفردات هذا المحور والتي تقيس مدى احترام الطالب لنفسه واحتر  على الطالب

 لآلخرين داخل البيئات الرقمية.
التي  والذي يمكن تعريف إجرائًيا بأنه الدرجة الكلية، )علم نفسك وتواصل مع اآلخرين( التعليم محور -

 لمحور.الطالب نتيجة االستجابة على مفردات هذا ا يهايحصل عل
تي كلية الوالذي يمكن تعريف إجرائًيا بأنه الدرجة ال، )احم نفسك واحم اآلخرين( الحماية الرقمية محور -

الطالب نتيجة االستجابة على مفردات هذا المحور والتي تقيس قدرته على حماية نفسه  يهايحصل عل
 واآلخرين عبر البيئات الرقمية.

 
 :الوعي الفكري مفهوم  -2
 يث أجمعه وحواة ووعى الحدي ئأ يءالش يالمعرفة أو اإلدراك أو االحتواء، فوع اللغة: فييعنى  الوعي -أ

 (.908، ص 1984اللغة واإلعالم،  في)المنجد  فهمة
ومــع  ومــا يحــيط بــه، هالفهــم وســالمة اإلدراك والحفــق والتقــدير، وهــو إدراك الفــرد لنفســه ولوظائفــ: هااو فااالوعي -ب

يتجــه نحــو العمــق والتوســع ليــدخل العديــد مــن المجــاالت  الــوعيتقــدم العلــم وتعقــد المصــطلحات والمفــا يم أصــبح 
 (.9، ص2000)بكار، النفسية واالجتماعية والفكرية 

قائمة المعايير  فيعلى استيعاب الحقائق واألحداث من حوله، وهو يندرج  اإلنسانقدرة  هو: الوعي -ج
ة لألوضاع السياسي الوعيتحدد درجة تفاعل العقل مع معطيات البيئة والمجتمع، ويخضع  التياألساسية 

 (.170، ص 2019الحليم، عبد )والثقافيةاالقتصادية واالجتماعية و 
لتحقق ايمكن الفرد من  الذي االقتصاديو  االجتماعيو  يالسياس الوعيمزيج من يعرف بأنه:  الوعي الفكري  -د

وار اء والحيستند إليها والتحقق من صدقها والقدرة على انتقاءها والقدرة على النقد البن التيمن المعلومات 
 (517، ص 2016)حماد،  والتسامح واإلقناع والحفاظ على هويته وقيمة وخصوصية مجتمعة

 البحث الحالي: في الوعي الفكري  تعريف -ذ
 التي يةالمشكالت االجتماع دراكاو محصلة األفكار والمعارف "عبارة عن  فكري تتبنى الباحثة بأن الوعي ال  -

ي، الوعي الفكري بصوره المختلفة )الوعي السياسي، الوعي االجتماع ويتم قياس" الجامعيالشباب تميز 
ن ، ومن ثم يمكالباحثة والتي تم التحقق من صدقه وثباته إعدادالوعي االقتصادي( بواسطة مقياس من 

 ياس.بواسطة الدرجة الكلية التي يحصل على الطالب نتيجة االستجابة على مفردات المقتحديده إجرائًيا 
 أهداف الدراسة:  -ثالثاا 

 : همأهداف  ستتحدد البحث الحالي في 
 .طالب كلية الخدمة االجتماعية بجامعة الفيوملدى المواطنة الرقمية توافر أبعاد  تحديد مستوى  (1
ر لمتغي بًعامدى اختالف مستوى المواطنة الرقمية لدى طالب كلية الخدمة االجتماعية بجامعة الفيوم تتحديد  (2

 .النوع )ذكور/ إناث(
  .طالب كلية الخدمة االجتماعية بجامعة الفيومدى الوعي الفكري لتحديد مستوى  (3
غير بًعا لمتلدى طالب كلية الخدمة االجتماعية بجامعة الفيوم ت الفكري اختالف مستوى الوعي  تحديد مدى (4

 .النوع )ذكور/ إناث(



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 770 

 والعشرون الثانيالعدد 
 

 .الفيوم طالب كلية الخدمة االجتماعية بجامعةدى ل الوعي الفكري و  المواطنة الرقميةالعالقة بين الكشف عن  (5
تماعية الخدمة االجكلية لدى طالب  بالوعي الفكري  لمواطنة الرقمية في التنبؤلالكشف عن القدرة التنبؤية  (6

 جامعة الفيوم.

 

 تساؤلت الدراسة:  -رابعاا 
 هم:تساؤالت  ستتحدد البحث الحالي في 

جتماعية طالب كلية الخدمة االدى ل (، التعليم، الحماية)االحترام المواطنة الرقمية توافر أبعاد مستوى  ما (1
 بجامعة الفيوم؟

تغير بًعا لممستوى المواطنة الرقمية لدى طالب كلية الخدمة االجتماعية بجامعة الفيوم تما مدى اختالف  (2
 النوع )ذكور/ إناث(؟

 ما مستوى الوعي الفكري لدى طالب كلية الخدمة االجتماعية بجامعة الفيوم؟ (3
النوع  لمتغيربًعا لدى طالب كلية الخدمة االجتماعية بجامعة الفيوم ت الفكري ما مدى اختالف مستوى الوعي  (4

 )ذكور/ إناث(؟
 م؟طالب كلية الخدمة االجتماعية بجامعة الفيو دى ل الوعي الفكري و ما العالقة بين المواطنة الرقمية  (5

ية جتماعما القدرة التنبؤية ألبعاد المواطنة الرقمية في التنبؤ بالوعي الفكري لدى طالب كلية الخدمة اال (6
 بجامعة الفيوم؟

ا  لدراسة: النظري لاإلطار  -خامسا
 :المواطنة الرقمية -1
 أهمية المواطنة الرقمية -أ

 (:259، 258ص ص  ،2020براهيم، مطر، إ)يالتالفي النقاط  يمكن طرحها أهمية المواطنة الرقمية
بشكل  نالشباب لالنخراط الكامل في المجتمع والمشاركة الفاعلـة في خدمة مصالح الوط عدادوسيلة إل تعتبر -1

 بشكل خاصوفي المجال الرقمي  عام
  .للمعلومـات والتكنولوجيا ةخالقيـاألو  ةقانونيال إطار من المسئولية فيضمان أكبر لممارسات آمنة  -2
حمل اجية وتبالتعـاون والـتعلم واإلنت تتميز التيو  التقنيات التكنولوجيةاكتساب السلوك اإليجابي الستخدام  -3

  .المسئولية الشخصية عن التعلم مـدى الحيـاة
ات التقنيعبر  إشاعة األفكار المضللةوالمحاط بأطر أخالقية تحميه من مخـاطر  الرقميتكوين المواطن ا -4

 التكولوجية.
فهي  فـي أوطانهم الحقيقيةعلى تعزيز مواطنة األفـراد  يجابىإبشكل  إن تعزيز المواطنة الرقمية ينعكس -5

تمـع تمكنهم من الموازنـة بـين مـصالحهم الشخـصية ومصالح أوطانهم، وتغرس لديهم المسئولية نحـو المج
 .والـدفاع عنـه ومشاركة تحدياته المعاصرة ورؤاه المستقبلية

 خصائص المواطنة الرقمية -ب
 -:(302، ص2020سليمان،)؛ منهـا يلييمكن اإلشارة إليها كما خصائص ه واطنة الرقمية بعدمتتميز ال

إلى  ، وتهدفحيث تتأثر بالبناء المجتمعي للفـرد وثقافتـه ومعـايير الـسلوك المقبولة به من جانب :اجتماعية. 1
 .الفرد للمـشاركة فـي بنـاء هـذا المجتمع والحفاظ عليه والسعي لتطويره من جانب آخر إعداد
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 ، والمعاييرية في العالم الرقمياإلنسانومناقـشة القـضايا فهم ويظهر ذلك فـي  :طابع انفعالي وجدانيذات . 2
 تجاهها. ي، وممارسة السلوك األخالقية الحاكمـة لهـذا التفاعل والنقاشاإلنساناألخالقية و 

امل مع هم للتعدعدايم والتدريب إلرسها وتعزيزها لدى األفـراد مـن خـالل التعلغفالمواطنة الرقمية يتم : مكتسبة. 3
 .المجتمعات الرقمية

أدواتهم و لشخصية حيث تختلف بين األفـراد بـاختالف قـدراتهم العقليـة والفكريـة واهتماماتهم ومصالحهم ا :نسبية. 4
 .ع الرقميتمللتواصل بالمج

آرائهم ممارساتهم وسلوكياتهم و حيث يمكن الكشف عن مدى توافر ها لدى األفراد من خـالل  :قابلة للقياس. 5
 .حول التفاعل عبر المجتمعات الرقمية

 :الجامعيلدى الشباب  أهداف تنمية المواطنة الرقمية -ج
 :يليإلى أهداف تنمية المواطنة الرقمية كما  (94:93ص ص ،2018) اسماعيل أشار
 .األلكترونية االجتماعية الحديثةتنمية المجاالت االجتماعية واألخالقية والبيئية وفًقا لألنماط  .1
 .مع التكنولوجيا المتطورة واألبعاد القانونية الستخداماتها ي نشر ثقافة التعامل الحضار  في يالسع .2
 .الرقميتساعد على التعامل مع المستقبل  التيالتركيز على الجانب اإليجابى للثورة الرقمية  .3
 .االقتصادية األنشطة االجتماعية والتعليمية والثقافية و  فيالحياة الرقمية للمشاركة  فياالندماج  .4
 وربطها بالهوية الوطنية. الرقميالعالم  فيتعزيز احترام مفا يم الخصوصية وحرية التعبير  .5
 دة منهاعصر المعلومات لالستفا فيتسخير التكنولوجيا ومهارات التواصل الرقمي الحديثة واستخدامها بأمان  .6

 مختلف جوانب الحياة. فيمهنًيا وعلمًيا واجتماعًيا وثقافًيا لزيادة فرص نجاح المجتمعات 
 فينها لمثلى مسياسة تحفيزية لالستفادة ا أيضاالسلبية المتزايدة للتكنولوجيا، و  اآلثارتبنى سياسة وقائية ضد  .7

 بناء مجتمع المعرفة.
  المواطنة الرقمية: مؤشرات -د
، دى الفردتعزز مبادئ االحترام ل التيتستند إلى العناصر  الحترام احترم نفسك/ احترم اآلخرين:مؤشر  .1

ى ستند إليحملها المواطن الرقمي، كما ت التيبحيث تمثل قواعد السلوك المقبول والناتج عن القيم والمبادئ 
 دام التقنيات الرقمية.المجتمع من استخ فيأهمية تمكين جميع الفئات 

، الرقمي : تعنى الجوانب التعليمية المهمة لتشكيل المواطنالتعليم علم نفسك/ تواصل مع اآلخرين مؤشر .2
 شراء عبرعمليات البيع وال فيللمعلومات، كما تشمل جوانب التجارة الرقمية المتمثلة  اإللكترونيوالتبادل 
 اإلنترنت.

ية، تشير إلى عناصر الحماية، مثل الحماية الشخصية والنفس :الحماية احم نفسك/ احم اآلخرين مؤشر .3
طرق الحفاظ على  أيضايعرف ما له من حقوق وما علية من واجبات، ويعرف  الرقميوالصحية، فالمواطن 

 .(93 -91، ص ص 2018)شعبان،  اإللكترونيعمليات االبتزاز  فيمعلوماته الخاصة حتى ال يقع 
، ص 2019)السعدون، ناك خمس قضايا يجب مراعاتها من قبل الطالب حتى يصبحوا مسؤولين رقميااه -ه

283 ،284:) 
 مجتمع.: ويعنى وجود الموازنه بين الفرص والمسؤوليات والموازنة بين تحقيق الذات واالنتماء للالتوازن  .1
، كما خرينأو لأل يذى الشخصقد تؤدى إلى األ اإلنترنت: تهتم بادراك أن السلوكيات على السالمة واألمن .2

 لكترونية غير المالئمة.تعنى احترام خصوصية اآلخرين وإدراك المواقع اإل
 قية.خالللمبادئ األ كنه انتهاأ، وإدراك اإلنترنتالسلبية للتنمر عبر  اآلثار: ويستند إلى فهم التنمر .3
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 ألخرى االهاتف المحمول والمجتمعات االفتراضية  السلبية الستخدام اآلثار: وتعنى فهم المواد اإلباحية .4
 اللتقاط وبث الصور من هذا النوع.

خدام بأن است الوعي: وتعنى احترام حقوق الملكية الفكرية لآلخرين و حقوق التأليف والنشر والنتحال  .5
 . يوغير أخالق يدون إذن يعد غير قانون اإلنترنتالمحتوى والمواد المتوافرة على 

 :الفكري الوعي  -2
 :الوعي الفكري أهمية  -أ

من مجتمع ألخر  الوعيمجموعة من األفكار والتصورات والمشاعر، ويختلف  الوعي الفكري يتضمن 
لواقع، صورنا لوالمجتمع لتغيير ت اإلنسانالمجتمع، كما أنه يتأثر بالواقع المحيط ب فيتبًعا لأليديولوجية السادة 

 عياالجتمابالتغير  الوعيبطبيعة العالقات االجتماعية،  الوعيبمستويات عده منها  الوعي الفكري حيث يمر 
همية يديولوجية وثقافة متغيرة ويمكن تلخيص أ أبضرورة وجود  الوعيبالبيئة المحيطة و  الوعيالمقصود وكذلك 

 (.11، ص2020وعوض،  ي)القحطان يليكما  الوعي الفكري 
   تساعده على االنتفاع بالموارد اإلنتاجية. التييزود الطالب بالمعلومات والخبرات والمهارات 
  فيذهايدرب الطالب على مواجهة مواقف الحياة ومشكالتها اليومية عن طريق اتخاذ القرارات السليمة وتن 

 .يعلم أسلوبب
 .يمنح الطالب فهم وبصيرة واضحة لنظام الحياة ويعطيها معنى جديد 
  شئون الحياة. فييساعد على القضاء على االرتجالية والفوضى 
  ثير منعملية التنشئة االجتماعية لألبناء فهو مجاال خصًبا لتعلم األفراد الك فييعد من أهم المؤثرات 

مشاركة التعاون وال لتدور حو  التيوالمشاركة االجتماعية، وكذلك تعلمهم القيم  االجتماعيمبادئ السلوك 
 (.115-114، ص 2013)بالل وآخرون، جل تحقيق األهدافأمن  اإليجابيةالت والتفاع

 :الجتماعي الوعيالخدمة الجتماعية و   -ب
بحقوقــه وواجباتــه  اإلنســانمعرفــة  الجــامعيالمجتمــع  فــي الــوعي الفكــري كأحــد أبعــاد  االجتمــاعي الــوعييعنــى 

وممارســة األنشــطة المختلفــة داخــل الجامعــة،  األكاديميــةاالجتماعيــة، حيــث معرفــة حقــوق الطــالب وواجبــاتهم غيــر 
تمـع أن تمتـد إلـى المج أنهامـن شـ ةوقد ينتج عن ذلك تنمية وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم الشخصية وبناء عالقات ودي

 (.519، ص2020)النور، والبيئة العملية مستقبال
 :الجامعيلدى الشباب  السياسي الوعي -ج

 فية تتيح للفرد أن يشارك مشاركة فعال التيمحصلة من القيم والمبادئ السياسية  السياسي الوعييعد 
إلى التحرك من أجل تطويرها  هأوضاع مجتمعه ومشكالته، ويحللها ويحكم عليها ويحدد موقفه منها ويدفع

 (.117، ص2019فاضل، ) السائدةوتغييرها، ويعتمد على مدى فهمه للمفا يم السياسية 
 :الجامعي( لدى الشباب الوعي الفكري )كأحد أبعاد  السياسي الوعيأهمية تعزيز 
 معيالجالدى الشباب  السياسي الوعييمكن تلخيص أهمية تعزيز  يوتنوعت وبالتال السياسي الوعيتتعدد أهمية 

 (:136-135، ص 2018براهيم، إ)يليفيما 
  تمنحها الدولة. التيمعرفة الحقوق والواجبات السياسية  فيالطالب  السياسي الوعييساعد 
 نتماء وتحمل المسئولية تجاه المجتمع.يزيد من قيمة المواطنة واال 
  ولية.، والحياة المحلية والوطنية، والدالرقمي التعليميالمجتمع  فييشجع الطالب على القيام بدور نشط 
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  ئهم ، وتبرير آراعلى تكوين وجهات النظر الشخصية حول المسائل السياسية الجامعييزيد من قدرة الشباب
 الخاصة.

  نفوس الطالب. فييقلل من العنف والتعصب والكرا ية 
 :الجامعيلدى الشباب  القتصادي الوعي -د

 المناهج ووضع الخطط التعليمية من خالل تضمين إعدادالتركيز على  االقتصادي الوعييتضمن تعزيز   
ن أ، وتستطيع االقتصاديةأجيال مدركه للحقائق  إعدادالمقررات واألنشطة، بهدف  في االقتصاديةالمعلومات 

 ترام قيمةالقدرة على تحمل المسئولية، واح فيكونه يساهم  االقتصادي الوعيدور  ىيجابية، ويتعدإتتعامل معها ب
 ومجتمعهم االقتصاديسلوكهم  فيتؤثر  التيوغير ذلك من القيم االقتصادية كساب الطالب القيم إالوقت، و 
  (.466، ص2016، ي )الدوسر 

 ( لدىالوعي الفكري كأحد أبعاد ) االقتصادي الوعيالمؤشرات الواجب مراعاتها لتعزيز وفيما يلي بعض 
 (:538، ص2016، ي)عبد الهاد الجامعيالشباب 

  قتصاد المعاصر.يستند إليها اال التيالعالقات  إدراكفهم و 
 المعاصرة.االقتصادية كساب المتعلم الحقائق والمفا يم إ 
  االقتصاديةعباء تقليل الفاقد خالل االستهالك لتقليل األ فيلدى الطالب للمساهمة  الوعيزيادة. 
  اإليجابيةثاره آهمية االدخار والتوعية بأب الوعيزيادة. 
  الصحيحةاالقتصادية تمكنهم من تحديد الخيارات  التيتزويد واكساب الطالب بالقيم والمبادئ. 
 

ا  اإلجراءات المنهجية للدراسة:  -سادسا
ت؛ نظرًا دراسا، وقد تم اختيار الباحثة لهذا النوع من الُتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية نوع الدراسة: -1

 قميةطنة الر الموا أبعاد لطبيعة الدراسة الراهنة كي تستطيع الباحثة دراسة العالقة بين المتغير المستقل وهو:
 لطالب كلية الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم. الوعي الفكري تعزيز وهو: على المتغير التابع 

مة لطالب كلية الخدمنهج المسح االجتماعي بالعينة  عتمدت الدراسة الراهنة علىا المنهج المستخدم:  -2
 االجتماعية جامعة الفيوم.

 أدوات الدراسة: -3
 تم تطوير مقياسين لإلجابة عن تساؤالت الدراسة هما: 

 المواطنة الرقمية:مقياس  -أ
 عداددبيات والدراسات السابقة العربية واألجنبية المتعلقة بمتغير المواطنة الرقمية إلقامت الباحثة بمسح األ

 Al-Zahrani مقياسمن عدة مقاييس للمواطنة الرقمية، منها  أيضاوتطوير المقياس، واستفادت الباحثة 
المحاور األساسية التي يتم عليها بناء مفردات المقياس بصورته تحديد  وأدت هذه المراجعة إلى ، (2015)

مفردة ويتم  44احتوى المقياس بصورته األولية على ، و فات اإلجرائية لمتغيرات المقياساألولية واستخراج التعري
(، 3(، محايد )2(، غير موافق )1خالل مقياس تدرج خماسي النقاط )غير موافق بشدة ) من الطالب االستجابة
 ((.5(، موافق بشدة )4موافق )

 
 



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 774 

 والعشرون الثانيالعدد 
 

 :مقياس الوعي الفكري  -ب
فكري دبيات والدراسات السابقة العربية واألجنبية المتعلقة بالوعي العديد من األ أيضاراجعت الباحثة 

 .Molotova et al. (2020)لالستفادة منها مقياس دة مقاييس اطلعت على ع أيضاوخصوصا لدى الشباب، و 
ى مفردة ويتم تقدير استجابات عينة الدراسة عل 23واحتوى مقياس الوعي الفكري في صورته األولية من 

رجات، د( 4( درجات، اإلجابة موافق تقدر بـ )5مقياس تدرج خماسي النقاط؛ حيث تقدر اإلجابة موافق بشدة بـ )
 .موافق بشدة بدرجة واحدة فقطر غي خيرأ( درجات، وغير موافق بدرجتين و 3تقدر بـ )ومحايد 

ا تفصيلياا ل  لتحقق من الخصائص السيكومتريه ألدوات الدراسة:وفيما يلي عرضا
 مقياس المواطنة الرقمية:  -أ
  :وذلك ،بجامعة الفيوم من أعضاء هيئة التدريس (5عدد )تم فحص المقياس بواسطة الصدق الظاهري 

 مفردات وفق التغذيةالللتحقق من الصدق الظاهري للمقياس. وأجريت العديد من التعديالت على صياغة 
 المحكمين.السادة الراجعة من 

  :أجري التحليل العاملي االستكشافيالصدق العاملي للمقياس Exploratory factor analysis (EFA) 
 0.30طريقة المكونات األساسية، واستخدم محك التشبع م باستخدا عرف على البنية العاملية للمقياسللت

كل شب Eigenvalueبمراجعة منحنى القيم الذاتية ، و ا على العاملتشبع المفردة من عدمه جودة للحكم على
 ، وهذا ما يتفق مع البنية النظرية للمقياس.على ثالث عوامل أساسية يحتوي ياس (، نجد أن المق1)

 
 الذاتية لعوامل مقياس المواطنة الرقميةالقيم ( 1شكل )

على ثالث عوامل باستخدام طريقة  مفردات المقياستدوير ل خرى أالتحليل العاملي مرة  وتم إعادة     
Varimax .( على 1ويحتوي الجدول ) الكامنة،  قيم تشبع المفردات بالنسبة للعوامل المقدرة الثالث، الجذورنتائج

 مؤشر كفاية بنية االرتباط لبارتليت. وأخيرا KMOمؤشر كفاية العينة 
 ( نتائج التحليل العاملي لمقياس المواطنة الرقمية1جدول )

 االحترام :العامل األول
 مفردات( 10)

 التعليم :العامل الثاني
 مفردة( 18)

 الحماية :العامل الثالث
 مفردة( 14)

 0.507 31المفردة  0.483 13المفردة  0.318 1المفردة 
 0.494 32المفردة  0.609 14المفردة  0.381 2المفردة 
 0.546 33المفردة  0.594 15المفردة  0.417 3المفردة 
 0.425 34المفردة  0.661 16المفردة  0.307 5المفردة 
 0.454 35المفردة  0.708 17المفردة  0.498 6المفردة 
 0.494 36المفردة  0.615 18المفردة  0.580 7المفردة 
 0.521 37المفردة  0.755 19المفردة  0.476 8المفردة 
 0.642 38المفردة  0.556 20المفردة  0.607 9المفردة 
 0.551 39المفردة  0.563 21المفردة  0.381 10المفردة 
 0.616 40المفردة  0.618 22المفردة  0.371 11المفردة 

 0.543 41المفردة  0.486 23المفردة   
 0.597 42المفردة  0.587 24المفردة   
 0.663 43المفردة  0.645 25المفردة   
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 االحترام :العامل األول
 مفردات( 10)

 التعليم :العامل الثاني
 مفردة( 18)

 الحماية :العامل الثالث
 مفردة( 14)

 0.472 44المفردة  0.774 26المفردة   
   0.722 27المفردة   
   0.677 28المفردة   
   0.586 29المفردة   
   0.432 30المفردة   
      

 2.84  4.89  9.34 الجذرالكامن
 6.76  11.66  22.24 التباين المفسر
     40.65 مجموع التباين

KMO 0.87     
Bartlett  (861) = 4421.624,  p <.01 

 تي:( إلى اآل1تشير النتائج الموجودة في جدول )و 
 تشبعهم أقل منمقدار  حيث كان؛ (12، 4مفردتين فقط )مفردتي رقم  أسفر التحليل العاملي عن حذف -

0.30. 
بع شتقيم مفردات ب 10يتكون من  (احترم نفسك واحترم اآلخرين) االحترامالعامل األول والمسمى بـ  -

 .9.34، وجذر كامن 22.24 قدرهتباين مفسر و ، 0.607: 0.307تتراوح من 
تراوح تمفردة بقيم تشبع  18يتكون من  (علم نفسك وتواصل مع اآلخرين) التعليممى العامل الثاني المس -

 كامنوجذر  11.66وبتباين مفسر  0.774و  0.432بين 
 2.84مفردة بحزر كامن  14على  ي يحتو )احم نفسك واحم اآلخرين(،  الحماية الرقمية العامل الثالث -

 .6.76وتباين مفسر 
 (، ومؤشر كفاية بنية االرتباط )بارتليت(.KMOتحقق مالءمة كل مؤشر كفاية العينة ) -
 :كل ك( قيم ثبات مقياس المواطنة الرقمية لكل بعد على حده والمقياس 2يعرض الجدول ) ثبات المقياس

 وميجاأمعامل ثبات ، Cronbach’s alpha(α) ألفاهم معامل ثبات ربعة عوامل أكدرجة كلية باستخدام 
McDonald’s omega ومعامل ثبات ،(GLB) the greatest lower bound معامل ثبات  وأخيراـ
Guttman´s Lambda . 

( قيم ثبات مقياس المواطنة الرقمية2) جدول  
 

 البعد األول:
 االحترام

 البعد الثاني:
 التعليم

 البعد الثالث:
 الحماية

المقياس  ثبات
 ككل

 omega    0.674 0.912 0.860 0.891ثبات اوميجا
Greatest lower bound 0.810 0.961 0.926 0.969 

 Guttman´s Lambda 0.745 0.932 0.884 0.940 
 α 0.688 0.910 0.860 0.893 ألفاثبات 

 تسموي الثالثةأن مقياس المواطنة الرقمية ككل وعوامله  (2بجدول ) ربعةيتضح من نتائج معامالت الثبات األ
 بثبات جيد. 

  :( 4)( درجات، أوافق 5أوافق بشدة ) [ستجابات وفق تقدير ليكرت الخماسيتم تقدير االتصحيح المقياس
 تعبروبالتالي ، ](بدرجة واحدة فقط)، غير موافق (بــدرجتين)درجات، غير موافق ( 3) ، ومحايددرجات

ته يتكون المقياس بصور و  ،من القيمة المقاسةالدرجات العالية على هذا المقياس عن توافر درجة عالية 
تساوي ة، وأقل درجة درج 210تساوي  الطالبأقصى درجة يحصل عليها مفردة، وبالتالي  42النهائية من 

 درجة. 42
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 :مقياس الوعي الفكري  -ب
  :( من أعضاء هيئة التدريس، وتم5تم التحقق من الصدق الظاهري للمقياس من خالل )الصدق الظاهري 

 تعديل صياغة بعض مفردات المقياس وفق التغذية الراجعة من المحكمين.
 :البنية ساسية لفحصالمكونات األتم إجراء التحليل العاملي االستكشافي بطريقة  الصدق العاملي للمقياس 

الفكري ( عن أن مقياس الوعي 2في شكل )سفر منحى القيم الذاتية أو  ،العاملية لمقياس الوعي الفكري 
 .على عامل واحد ي يحتو 

 
 
 
 
 
 

 ( القيم الذاتية لمقياس الوعي الفكري 2شكل )
 هذا وباستقراء نتائج، االستكشافي لمقياس الوعي الفكري  نتائج التحليل العاملي( 3ويعرض جدول )

 0.362حت من او والتي تر  نسبًيا مفردة( تتشبع بقيم جيدة 23المقياس )هذا قيم مفردات جميع ، نجد أن الجدول
ة ـ وتدل هذه النتائج على صدق بني9.52. وبجذر كامن %41.39ر تساوي وأن نسبة التباين المفس 0.760إلى 

ن ا( والتي توصلت 2016حماد )وهذه النتائج تتسق مع دراسات سابقة مثل دراسة الوعي الفكري كعامل وحيد. 
 الوعي الفكري يحتوي فقط على عامل واحد.

نتائج التحليل العاملي االستكشافي لمقياس الوعي الفكري  (3جدول )  
 التشبع المفردات التشبع المفردات
13المفردة  0.640 1المفردة   0.612 
14المفردة  0.746 2المفردة   0.757 
15المفردة  0.699 3المفردة   0.362 
16المفردة  0.595 4المفردة   0.758 
17المفردة  0.625 5المفردة   0.668 
18المفردة  0.649 6المفردة   0.729 
19المفردة  0.588 7المفردة   0.700 
20المفردة  0.463 8المفردة   0.502 
21المفردة  0.689 9المفردة   0.521 
22المفردة  0.644 10المفردة   0.587 

23المفردة  0.733 11المفردة   0.591 
   0.760 12المفردة 

   9.52 قيمة الجذر الكامن

   %41.39 نسبة التباين المفسر 

   KMO 0.93معامل 

 Bartlett  (253) = 2488.518, p <.01معامل بارتليت 
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 ستخدام معامالت ثبات مقياس الوعي الفكري بال القيم المقدرة( 4يعرض جدول ) :التحقق من ثبات المقياس
، وثبات Greatest lower bound (GLB)، وثبات omegaوميجا أ، ثبات α ألفاثبات : ربعة عواملأ

Guttman´s Lambda. 
 ثبات مقياس الوعي الفكري  نتائج( 4جدول )

 الثبات مقدار معامل الثبات
 s omega’McDonald    0.929ثبات اوميجا

)GLB( Greatest lower bound 0.965 

 Guttman´s Lambda 0.944 

 α 0.929 ألفاثبات 

 .0.965إلى  0.929من  حاو مقياس الوعي الفكري يتمتع بثبات عالي؛ حيث تر  أن (4يشير الجدول )

  :( 5) يتم تقدير االستجابات وفق تقدير ليكرت الخماسي؛ بمعنى أن أوافق بشدة تقدر بـتصحيح المقياس
 درجات، واالستجابة غير موافق تقدر 3( درجات لإلجابة، ومحايد تقدر بــ 4درجات، أوافق تقدر بـ )

ن عه كونبة على هذا المقياس وتعبر الدرجات العالي ،بــدرجتين، أما غير موافق بشدة تقدر بدرجة واحدة فقط
 115توافر درجة عالية من الوعي الفكري. والجدير بالذكر أن أقصى درجة يحصل عليها المستجيب تساوي 

 درجة.
 مجالت الدراسة: -4
لية على عينة عشوائية من طلبة وطالبات كلية الخدمة اطبقت أدوات الدراسة الح المجال المكاني: -أ

 .Google formعبر جوجل  لكترونيوتم التطبيق اإلاالجتماعية بفرقها المختلفة 
يوم مجتمع الدراسة من جميع طلبة وطالبات كلية الخدمة االجتماعية بجامعة الف تألف المجال البشري: -ب

بر ع إلكترونياوتم التطبيق  طالب وطالبة، 4889 والبالغ عددهم 2020/2021 الدراسيالمقيدين في العام 
وتم وطالبة،  طالب( 233وعددهم ) على عينة عشوائية بسيطة من مجتمع الدراسة Google formجوجل 
ومن الجدير بالذكر أنه تم ، في القسم الخاص بنتائج الدراسة بالتفصيلخصائص هذه العينة  عرض

 الدراسة. أدواتالحصول على موافقة الطالب على المشاركة في الدراسة الحالية قبل الشروع في تطبيق 
فترة فى ال 2020/2021أدوات الدراسة على عينة الدراسة خالل العام الدراسي  تم تطبيق الزمني:المجال  -ج

 .م22/11/2020م إلى 25/10/2020من 
 اإلحصائية المستخدمة:  األساليب -5
 لحاليةالمقاييس الدراسة  : أجري التحليل العاملي االستكشافي لفحص البنية العامليةصدق أدوات الدراسة -

 .SPSS version 26 (2020)باستخدام برنامج 
تم التحقق من ثبات أدوات الدراسة الحالية باستخدام أربع معامالت ثبات هي: معامل ثبات أدوات الدراسة:  -

وميجا أوالمقياس ككل كدرجة كلية، معامل ثبات  ةلكل بعد على حد αs alpha(’Cronbach( ألفاثبات 
s omega’McDonaldومعامل ثبات ، Guttman´s Lambda ومعامل ثبات ،)GLB(  the

bound lower greatest ، 26( واستخدم برنامج( version SPSS    كما استخدمت  ألفالتقدير ثبات
 .األخرى لتقدير باقي معامل الثبات  R( ببرنامج 2020, 2019, Revelle) psychالحزمة اإلحصائية 

 اأيضبعض اإلحصائية الوصفية كالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتكرارات والتباين و تم إجراء  -
 عتدالية بيانات الدراسة.ا استخدم كل من االلتواء والتفلطح للحكم على مدى 
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خططات تم تقدير معامل ارتباط بيرسون لتحديد طبيعة العالقة بين متغيرات الدراسة الحلية كما استخدمت م -
 ار للتحقق من خطية العالقة بين متغيرات الدراسة.االنتش

 النحدار بين متغيرات الدراسة.قدير نموذج الت Enterطريقة ب  ANOVAاستخدم تحليل االنحدار  -
رافي استخدم اختبار ت للعينات المستقلة للتحقق من الفروق في مستوى متغيرات الدراسة وفق الموقع الجغ -

 للجمعيات.
 استجابات الطالب على مفردات المقاييس وفق الجدول اآلتي:تم الحكم على متوسط  -

 محك الحكم على متوسط استجابات الطالب (5جدول )
 الدرجة متوسط تقدير الدرجات

 مرتفعة جدا 5 – 4.20
 مرتفعة 3.4-4.19
 متوسطة 2.6-3.39
 ضعيفة 1.8-2.59
 ضعيفة جدا 1-1.79

 
 :ومناقشتها سابعاا: نتائج الدراسة

 البيانات الوصفية لعينة الدراسة: (1
 233( خصائص عينة الدراسة                       ن=6جدول )

 % ك المتغير % ك المتغير

 النوع
 17.6 41 ذكر

 الشعبة
 96.1 224 انتظام

 3.9 9 انتساب 82.4 192 أنثى

الحالة 
 االجتماعية

 91.8 214 اعزب
محل 
 اإلقامة

 56.2 131 ريف

 19 متزوج
8.2
% 

 43.8 102 حضر

المستوى 
 التعليمي

 27.5 64 الفرقة االولى
 السن

  20.06 متوسط

  1.702 االنحراف المعياري 63.9 149 الفرقة الثانية

     1.7 4 الفرقة الثالثة

    6.9 16 الفرقة الرابعة

 (، يتضح ما يأتي:6باستقراء خصائص العينة الموضحة بالجدول )      
 من طلبة وطالبات الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم. 233عينة الدراسة على احتوت  -
 يعيشون في الحضر. %43.8من الطالب يعيشون في الريف و 56.2% -
 (.%91.8) عزبينتمون لفئة  العينةغالبية ، و (82.4ناث )غالبية عينة الدراسة من اإل -
فرقة ينتمون لل 27.5ينتمون للفرقة الثانية،  %63.9ربعة: توزعت عينة الدراسة على الفرق الدراسية األ -

ة انتظام غالبية عينة الدراسة من شعب، ينتمون للفرقة الثالثة %1.7ينتمون للفرقة الرابعة،  %6.9األولى، 
(96.1%.) 

  .1.702سنة وانحراف معياري  20.06كان متوسط العمر الزمني للعينة حوالي  -
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 لمواطنةاما مستوى توافر أبعاد  والذي ينص علىعرض نتائج الدراسة الحالية وفقاا للتساؤل األول:  (2
 "؟م( لدى طالب كلية الخدمة الجتماعية بجامعة الفيو التعليم، الحماية، الحترامالرقمية )

 سيتم مناقشة نتائج التساؤل االول وفًقا ألبعاد المواطنة الرقمية الثالث كاآلتي:
 )احترم نفسك واحترم اآلخرين( البعد األول: الحترام (أ

 ""الحترام لنفسك واألخرين البعد األول متوسطات درجات استجابات عينة الدراسة حول( 7ول )جد
 المتوسط المفردة

االتحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 الوعي

 -االيميل -واتساب-. اختراق حسابات األخرين )الفيس بوك1
 تويتر( من الجرائم الرقمية.  -االنستجرام

 مرتفعة 9 1.512 3.85

استند الى المصادر الرسمية في نشر أي معلومة على  .2

 حساباتي الرقمية.
 مرتفعة 8 1.012 3.96

م اتصفح الملفات والبيانات الخاصة باألخرين على أجهزته .3

 *.الرقمية بدون إذن منهم
 مرتفعة 5 1.27 4

 مرتفعة 11 1.56 3.82 األخرين في األجهزة الرقمية.أحافظ على ملفات  .4

انتحال هوية األخرين )مثل إنشاء حساب/صفحة وهمية  . إن5
شبكات التواصل  لشخصية من مشاهير المجتمع( على

 االجتماعي عمل غير اخالقي مجرم.
4.31 1.21 3 

مرتفعة 
 جدا

ة أن إرسال الفيروسات المدمرة وااليميالت العشوائي . أرى6
 االلكترونية. المزعجة لآلخرين من الجرائم

4.41 0.91 1 
مرتفعة 

 جدا

ين احترم حقوق النشر االلكتروني والملكية الفكرية لآلخر .7

 عبر البيئة الرقمية.
 مرتفعة 7 0.89 3.98

أسباب اختالف وجهة نظري مع اآلخرين في البيئة  . أوضح8
 الرقمية.

4.40 1.02 2 
مرتفعة 

 جدا

ظ( داخل البيئة لفاساءة باألالصراع )مثل اإلأشجع  . ال9
 . الرقمية

 مرتفعة 4 0.84 4.16

)مثل شبكات التواصل االجتماعي  اإلنترنتاستخدم  .10

للمشاركة في التغير  كالفيس بوك والواتساب، تويتر،..(
 االجتماعي.

 مرتفعة 6 1.01 3.99

)االيميل،  اإلنترنتاستمتع بالتواصل مع االخرين عبر  .11

 شبكات التواصل االجتماعي(.
 مرتفعة 10 1.51 3.85

 مرتفعة 9 1.16 4.07 متوسط درجات البعد

 *هذه العبارة سلبية لذا تم إجراء التقدير بطريقة عكسية الستجابات األفراد.     
فعة من يمتلكون درجة مرت بجامعة الفيوم الخدمة االجتماعية كلية ( أن طالب7من المالحق من بيانات الجدول )

( وانحراف 4.07داخل البيئات الرقمية، حيث بلغ المتوسط العام لهذا البعد )خرين لنفسه واالحترام لآلاالحترام 
ات هذا . وبالنسبة لمفرد(2019)الراشد دراسة ك مع دراسات سابقة، وتتفق هذه النتائج مع 1.16معياري مقداره 

المرتبة  في 6أو مرتفعة جًدا، حيث جاءت المفردة رقم   ت هذا البعد مرتفعةدراأن متوسط درجات جميع مف البعد،
أرى أن إرسال الفيروسات والتي تنص على " 0.91وانحراف معياري  4.41بمتوسط درجات مرتفع جًدا قدره 

متوسط حسابي ب 8م "، يليها المفردة رقلكترونيةأل المدمرة واليميالت العشوائية المزعجة لآلخرين من الجرائم ا
أوضح أسباب اختالف وجهة نظري مع اآلخرين في والتي تنص على " 1.02وانحراف معياري  4.40قدره 

( على ادنى درجات 1.51انحراف معياري ، 3.85)متوسط =  11"، وقد حصلت المفردة رقم البيئة الرقمية
 رنتاإلنتخرين عبر تواصل مع اآلاستمتع بالمفردات هذا البعد، والتي تنص على " ببقيةالموافقة مقارنة 

القيات خة األوقد يرجع ذلك إلى دور كليات الخدمة االجتماعية في تنمي ،يميل، شبكات التواصل الجتماعي(")اإل
  .واالحترام لدى طالبها



 جامعة الفيوم   -مجلة كلية الخدمة االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية 

 

 780 

 والعشرون الثانيالعدد 
 

 (علم نفسك وتواصل مع اآلخرين) Educateالبعد الثاني: التعليم -ب
 "التعليمالبعد الثاني " الدراسة حولمتوسطات درجات استجابات عينة ( 8جدول )

 المتوسط المفردة
االتحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 الوعي

 متوسطة 13 1.33 3.27 لدي حساب مفعل على بنك المعرفة المصري. .13

أستطيع البحث عن المصادر التعليمية في بنك المعرفة  .14
 المصري.

3.52 1.19 9 
 مرتفعة

 مرتفعة 5 1.04 3.80 ي.التطبيقات الرقمية كالبريد االلكترون. أجيد التعامل مع 15

ت . أشتري منتجات/سلع من المتاجر االلكترونية )مثل سوق دو16
 كوم(.

2.96 1.27 16 
 متوسطة

 متوسطة 14 1.27 3.21 . يعطيني التسوق االلكتروني خيارات أفضل للشراء.17

اجر في المت إلكترونيا. أقارن المنتجات التي ارغب في شرائها 18
                                                                                                                                                                                                                                                                السعر وفترة الضمان ومدة تسليم المنتج. المختلفة من حيث

3.52 1.22 10 
 مرتفعة

. استخدم مواقع التسوق اإللكتروني )مثل سوق كوم، 19
 أمازون،...(.

3.01 1.28 15 
 متوسطة

 متوسطة 17 1.28 2.82 . التسوق االلكتروني أفضل لي من الذهاب إلى السوق.20

 متوسطة 18 1.17 2.69 .اإلنترنت. لدي ثقة في الشراء عبر 21

ف . يمكنني استخدام األجهزة الرقمية )الحاسب االلي والهات22
 المحمول( إلنجاز أعمالي. والتابلت والكمبيوتر

 مرتفعة 2 1.06 4.01

ن دو اإلنترنت. يمكنني تحميل البرامج التي اريدها من شبكة 23
 مساعدة.

 مرتفعة 1 1.04 4.12

 مرتفعة 1 0.98 4.12 ا.. أساعد زمالئي في الوصول وتحميل البرامج التي يحتاجونه24

)تحويل  اإلنترنت. أجري المعامالت المصرفية عبر شبكة 25
 (...الفواتير، األموال، دفع

 متوسطة 11 1.26 3.31

)  اإلنترنت. اتحقق من معلومات المنتجات عند التسوق عبر 26
السعر االجمالي، اسم البائع، شروط  العملة المستخدمة،

 االسترجاع(.
 مرتفعة 6 1.23 3.72

و ا. أتأكد من الحصول على نسخة من معاملة الشراء )كفاتورة 27
اء أو رسالة عبر االيميل أو الموبايل( عند الشر pdfايصال دفع 

 .إلكترونيا

 مرتفعة 5 1.21 3.76

، أتأكد من مصدقيه ودرجة أمان اإلنترنتقبل الشراء عبر  .28

ة وجود عالمه القفل بجوار عنوان صفح الموقع للشراء منه )مثل
 الويب(.

 مرتفعة 3 1.20 3.97

 متوسطة 10 1.41 3.36 .اإلنترنتأمتلك بطاقة بنكيه يمكننني الشراء بها عبر  .29

 مرتفعة 7 1.10 3.72 أنا على دراية بقوانين انتهاك حقوق النشر. .30

 مرتفعة  1.19 3.49 متوسط درجات البعد

لرقمية البيئات اب(، يتضح تباين درجات التعليم المتعلق 8لنتائج الموجودة في الجدول رقم )باستقراء ا
دراسة وفقا الستجابات عينة اللدى طالب الخدمة االجتماعية، وكان المتوسط العام لدرجات مفردات هذا البعد 

ة. أما متوسط عام مرتفع من التعليم والتعلم بالبيئة الرقمي ىلإمما يشير  1.19وانحراف معياري  3.49يساوي 
يث بين متوسط ومرتفع من التعليم، ح مفردات هذا البعدبالنسبة للمفردات، وجد تباين بين متوسطات درجات 

وجاءت في مفردات موافقة مرتفعة.  10وحصلت  عينة الدراسةحصلت ثمان مفردات على موافقة متوسطة من 
على  23تنص المفردة  ثحي 4.12 مقداره مرتفع بمتوسط حسابي 24، و 23 رقم  تينالمفرد التاليةالمرتبة 

أساعد  "تنص على  24رقم ة دوالمفر " دون مساعدة اإلنترنتريدها من شبكة أيمكنني تحميل البرامج التي "
 شبكات  قدرة الطالب على التعامل مع ىويرجع ذلك إل "يحتاجونها زمالئي في الوصول وتحميل البرامج التي

 اإلنترنت.بصورة جيدة والمعرفة الكافية بكيفية تحميل البرامج عبر  اإلنترنت
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 بتقدير جاءت في الترتيب األخيرنترنت لكتروني عبر اإلالمتعلقة بالتسوق األ ومن الجدير بالذكر أن العبارات
  - وهم: متوسط

 "راء.لكتروني خيارات أفضل للشيعطيني التسوق اإل والتي تنص على " 17 المفردة، كانت 14بالمرتبة  -
كوم،  استخدم مواقع التسوق اإللكتروني )مثل سوق " والتي تنص على 15 19المفردة ـ جاءت 15بالمرتبة  -

 ."أمازون،...(.
وت دلكترونية )مثل سوق أشتري منتجات/سلع من المتاجر األ " 16رقم  ، تتواجد المفردة16بالمرتبة  -

 ".كوم(.
 ."لكتروني أفضل لي من الذهاب إلى السوق.التسوق األ " 17، جاءت المفردة رقم 17وبالمرتبة  -
 .".اإلنترنتلدي ثقة في الشراء عبر " 21 واألخيرة جاءت المفردة رقم 18وبالمرتبة  -

قة وتتفق هذه النتائج مع دراسات ساب اإلنترنتوتدل هذه النتائج على ضعف الثقة لدى الطالب للشراء عبر 
وقد  منخفض لدى الطالب. اإلنترنتوالتي أشارت إلى أن عملية البيع والشراء عبر  (2020كدراسة شعبان )

ولة امتالك البطاقة البنكية ودورها في سه أهميةرشادية للطالب بسبب ضعف الخدمات والبرامج اإليرجع ذلك 
مج قصور في برابوجود  ليه دراسات سابقة مثل دراسةإ، وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت لكترونيالشراء األ

ماسة للعمل على توعية الطالب حول كيفية الحصول  ةنه هناك حاجأالتوجيه واإلرشاد لطالب الجامعة و 
 من المواقع المشهورة، وبشكل عام يتضح حاجه ماسة لتنمية وعي الطالب االلكترونيةالخدمات والمنتجات 
 بالتجارة االلكترونية. 

 )احم نفسك واحم اآلخرين( Protectالبعد الثالث: الحماية الرقمية -ج
 "الحماية الرقمية" الثالثالبعد  متوسطات درجات استجابات عينة الدراسة حول( 9جدول )

 المتوسط المفردة
االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
درجة 
 الوعي

 . أمتلك برنامج مضاد للفيروسات على أجهزتي االلكترونية وأحدثها31
 باستمرار.

 متوسطة 14 1.34 3.35

( ،.... أغير كلمات مرور حساباتي الرقمية )الفيس بوك، تويتر، االيميل32
 للحفاظ على خصوصيتي. باستمرار

 مرتفعة 7 1.11 3.90

 اسجل معلومات خاصة بي )رقم الهاتف، تاريخ الميالد، ..( في ال .33

 وغيرها.  االجتماعي كالفيس بوك، وتويتر، حسابات مواقع التواصل
 مرتفعة 10 1.12 3.61

. أحذف باستمرار البرامج والملفات غير الضرورية من أجهزتي 34
 االلكترونية.

 مرتفعة 4 0.98 4.16

 مرتفعة 3 0.93 4.17 االلكترونية الموثوقة والمعروفة.اهتم بزيارة المواقع  .35

 . احذف الرسائل أو الملفات مشبوهة المصدر بدون فتحها.36
 مرتفعة جدا 1 0.98 4.24

 مرتفعة 5 1.02 4.08 . أقرأ شروط الخصوصية قبل تثبيت أي برنامج.37

 . احتفظ بنسخة احتياطية من بياناتي في مكان آمن )هارد خارجي أو38
 فالشه، ...(.

 مرتفعة 8 1.14 3.88

. احتفظ بنسخة احتياطية من بياناتي في مستودع تخزين سحابي 39

((Google drive ،Drobpox] 
 مرتفعة 6 1.07 3.95

 مرتفعة 9 1.04 3.84 . استخدم االجهزة الرقمية باعتدال.40

. ال احفظ معلومات أو بيانات مهمة على اجهزة الحاسب اآللي في 41
 االماكن العامة.

 مرتفعة 11 1.2 3.61

على جهاز  antispy. أقوم بتثبيت وتحديث برنامج مكافحة التجسس 42

 الكمبيوتر الخاص بي.
 مرتفعة 13 1.29 3.42

 مرتفعة 12 1.21 3.55 ي.بعلى جهاز الكمبيوتر الخاص  firewall. أهتم بتشغيل جدار الحماية 43

ثل مية ماإلفراط في استخدام التقنيات الرق. أدرك المخاطر الصحية نتيجة 44
 القلق(. -التوتر –)اإلدمان 

 مرتفعة 2 0.97 4.19

 مرتفعة  1.1 3.85 متوسط درجات البعد
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لدى طالب الخدمة االجتماعية، وكان ” الحماية الرقمية“التقدير لمستوى ( متوسطات 9يعرض جدول )
ه فرد لبيئاتنسبًيا، ويهتم هذا البعد بالتعرف على مستوى حماية الوالذي يعد مرتفع  3.85المتوسط العام مساوًيا 

والتي  4.24قدره مرتفع جًدا في المرتبة األولى بمتوسط   36الرقمية وحماية اآلخرين، وقد جاءت المفردة رقم 
ذف حلى وعي الطلبة بأن إ، ويعود ذلك "احذف الرسائل أو الملفات مشبوهة المصدر دون فتحهاتنص على "

م تهو الملفات المشبوهة عبر البيئات الرقمية دون القيام بفتحها هو أمر ضروروي لحماية خصوصيلرسائل أا
ر، وقد مجهولة المصداللينكات  وأختراق حساباتهم الرقمية عبر الملفات هم بأنه يمكن اإدراكوأمنهم الرقمي و 

ر أدرك المخاط والتي تنص على " 4.19 بمتوسط مرتفع قدره 44جاءت في المرتبة الثانية جاءت المفردة رقم 
ت في المرتبة . وقد جاء"لقلق(ا -لتوترا –الصحية نتيجة اإلفراط في استخدام التقنيات الرقمية مثل )اإلدمان 

هزتي أمتلك برنامج مضاد للفيروسات على أج والتي تنص على " 3.35بمتوسط حسابي  31األخيرة العبارة رقم 
رنامج ب متالكأهمية ابالكامل لدى عينة الدراسة  دراك" ويرجع ذلك لعدم توافر اإلوأحدثها باستمرار لكترونيةاأل 

فات المستمر من أجل الحفاظ على األجهزة االلكتروني من االختراق وتلف المل هالفيروسات مع تحديث حةمكاف
 ب تنميةشة والهارد الخارجي، لذا يجبسهولة عبر وحدات نقل البيانات كالفالبواسطة الفيروسات التي قد تنتقل 

رقة، وملفاتهم من الس للحفاظ على خصوصيتهمو جهزتهم أختراق تجنًبا الوعي الطالب بأهمية الحماية الرقمية 
ة وذلك بالمواطنة الرقمي الجامعيتنمية وعى الشباب على أهمية  (2015) عبد هللا هذا الصدد أكدت دراسة فيو 

تدخل فعالية برنامج ال إلى وتوصلتمن خالل التدخل المهني باستخدام الممارسة العامة للخدمة االجتماعية، 
؛ حيث ميةبالمواطنة الرق الجامعيتنمية وعى الشباب على باستخدام الممارسة العامة للخدمة االجتماعية  المهني
مية لكال بالنسبة لمقياس المواطنة الرق البعديوالقياس  القبليبين القياس وجود فروق ذات داللة إحصائية  وجد
 لصالح التطبيق البعدي.  رقمي، التعليم الرقمي، الحماية الرقميةلاالحترام ا من

 
مية طنة الرقما مدى اختالف مستوى الموا" : والذي ينص علىالثانيوفقاا للتساؤل تحليل نتائج الدراسة  (3

 "الخدمة الجتماعية بجامعة الفيوم تبعاا لمتغير النوع )ذكور/ إناث(؟لدى طالب كلية 
، استخدم اختبار ت للعينات المستقلة النوعلمتغير وفقا  المواطنة الرقميةمستوى وللتعرف على مدى اختالف 

Independent Sample T-Test ، ويعرض جدول نتائج اختبارT  
 للعينات المستقلة  Tاختبار  نتائج (10جدول )

 المتغير
اختبار 

 F ليفين
فروق  المتوسط

 المتوسط
 الداللة Tقيمة 

 إناث ذكور

 0.047 2 2.1 45.1 43 0.37 االحترام
 0.027 2.25 4.3 62.1 66.4 *4.81 التعليم
 0.66 0.43 0.6 53.8 54.4 *5.17 الحماية

المواطنة الرقمية 
 ككل

4.07* 
163.8 161.1 2.7 0.89 0.37 

 0.05حصائية عند مستوى إ*دالة 
 :ما يلي (، يتضح10) الموجودة في الجدول النتائجباستقراء 

 محور االحترامفي   0.05عند مستوى داللة  إحصائيةفروق دالة  تحقق شرط تجانس التباين، وأنه توجد -
 ناث.تعزي لمتغير النوع لصالح اإل

، رالذكو النوع لصالح  تعزي لمتغير التعليممحور في   0.05عند مستوى داللة   إحصائيةوجود فروق دالة  -
 م من عدم تحقق شرط تجانس التباين. غعلى الر 
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ير محور الحماية أو المواطنة الرقمية ككل تعزي لمتغفي  0.05عند مستوى  إحصائيةال توجد فروق دالة  -
 النوع.

 عدمإلى  توصلت التيو  ،(2017) يالصماددراسة ن هذه النتائج تتفق نسبًيا مع نتائج ومن المالحق أ
 .تبعًا لمتغير النوع المواطنة الرقمية في وجود فروق ذات داللة إحصائية

 
دى ري لما مستوى الوعي الفك" والذي ينص علىالثالث: عرض نتائج الدراسة الحالية وفقاا للتساؤل  (4

 "الجتماعية بجامعة الفيوم؟طالب كلية الخدمة 
 "الوعي الفكري  "الخدمة االجتماعية حول كلية متوسط درجات استجابت طالب ( 11دول )ج

 المفردة
 المتوسط

االتحراف 
 المعياري

 الوعيدرجة  الرتبة

 مرتفعة جًدا 2 0.68 4.49 . أهتم بالحفاظ على هويتي الثقافية.1 

 مرتفعة جًدا 5 0.76 4.44 . أهتم بالحفاظ على هويتي الوطنيه.2 

 مرتفعة جًدا 1 0.67 4.59 . أحترم أراء اآلخرين بغض النظر عن دينهم أو عرقهم.3 

 مرتفعة جًدا 8 0.91 4.33 ة.. أرفض األفكار المنحرفة لدى االفراد باألدلة العلمي4 

 مرتفعة جًدا 16 0.85 4.20 . أقوم بمعرفة ما يجري حولي في العالم من أحداث.5 

 مرتفعة جًدا 9 0.83 4.33 . أتحقق من المعلومات التي اسمعها قبل قبولها.6 

 مرتفعة 17 0.83 4.15 . أمتلك القدرة على النقد بموضوعية آلراء األخرين.7 

 مرتفعة 20 0.91 4.07 . أشارك في االعمال التطوعية وخدمة المجتمع.8 

 مرتفعة جًدا 14 0.82 4.22 .. يزداد انتمائي الوطني بزيادة التحديات التي تواجهه9 

 مرتفعة 21 0.98 4.05 . أتقبل النقد من االخرين.10 

. أحرص على االستماع الجيد لحديث االخرين أثناء 11 
 الحوار.

 مرتفعة جًدا 6 0.75 4.40

 مرتفعة جًدا 4 0.79 4.45 . أؤمن بحرية التعبير عن الرأي لكل األفراد.12 

 مرتفعة 18 0.95 4.14 . قبول االختالف في الرأي مهم لنبذ التعصب.13 

 مرتفعة جًدا 13 0.78 4.24 . أؤمن بالفكر الوسطي والمعتدل.14 

 مرتفعة 22 1.04 3.99 . يمكنني التسامح بعد اعتذار أفراد ظلموني من قبل.15 

ة . لكل فرد الحق في الضمان االجتماعي كالرعاية الطبي16 
ن عالمجانية، والتعليم المجاني، ومعاش التقاعد بغض النظر 

 دينه.

 مرتفعة جًدا 3 0.79 4.49

 مرتفعة جًدا 10 0.85 4.33 . لكل فرد الحرية في امتالك وبيع الممتلكات.17 

 مرتفعة جًدا 12 0.85 4.27 . أحسن الظن أثناء التعامل مع االخرين.18 

. أتعامل مع أي فرد بموضوعية مهما كان دينه، عرقه، 19 
 جنسه.

 مرتفعة جًدا 7 0.79 4.38

 . أهتم بالمشاركة السياسية المحققة للمصلحة الوطنية20 
 كالمشاركة في االنتخابات واالنتماء لألحزاب السياسية.

 مرتفعة 23 0.99 3.98

 مرتفعة 19 1.06 4.12 . ال أؤمن بالعنصرية.21 

 . أحل مشكالتي بالحوار والطرق القانونية وال يمكنني22 
 اللجوء للعنف.

 مرتفعة جًدا 15 0.84 4.21

 مرتفعة جًدا 11 0.92 4.32 .. ال أقوم بنشر المعلومات واالخبار التي أشك بصحتها23 

 مرتفعة جًدا  0.85 4.26 متوسط درجات البعد

ن أ(، يمكن القول ب11وفًقا لمتوسط درجات استجابات الطالب حول الوعي الفكري الموجودة في جدول )  
ح مدى او الخدمة االجتماعية جامعة الفيوم يتمتعون بدرجة عالية من الوعي الفكري؛ حيث يتر كلية طالب 

 Prasolova-Førland (2002 )وهذه النتائج تدعم فكرة . 4.59و 3.98متوسطات درجات المفردات بين 
 .لوعياا لمكونات إدراكأن يكونوا أكثر وعيا و  فيرغبة قوية لديها أن الطلبة والذي أكد على 

والتي  0.67وانحراف معياري  4.59على تقييما بمتوسط أ حصلت على  10والجدير بالذكر أن العبارة رقم  
."، ، ويليها في الترتيب كأعلى متوسطا تأتي اآلخرين بغض النظر عن دينهم أو عرقهمراء آأحترم تنص على " 
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لكل فرد الحق في الضمان " 16"،  والعبارة رقم  .أهتم بالحفاظ على هويتي الثقافية "1العبارتين رقم 
."، ويمكن الجتماعي كالرعاية الطبية المجانية، والتعليم المجاني، ومعاش التقاعد بغض النظر عن دينه

راء األخرين دون وضع في آالطالب يتمتعون بدرجة عالية من االحترام لثقافة  هذه النتائج أن من االستنتاج
 يتضح كما، فراد وفق الدين أو العرق ن األعوامل التي قد يستخدمها البعض في التمييز بيالاالعتبار أي من 

وتقديرهم الشديد لحق الفرد في الضمان االجتماعي كالرعاية شديد بحفاظهم على هويتهم الثقافية ال هماهتمام
 الطبية المجانية، والتعليم المجاني، ومعاش التقاعد بغض النظر عن دينه.

"أهتم بالمشاركة السياسية المحققة للمصلحة  20المفردة على حصول المشاركة السياسية ) هووجب التنوي 
ل متوسط قألى ( كأحد مؤشرات الوعي الفكري عماء لألحزاب السياسية"الوطنية كالمشاركة في النتخابات والنت

لى إالمؤشرات، مما يشير إلى حاجة الطالب  ببقية( بالمقارنة 0.99وانحراف معياري  3.98)متوسط حسابي 
ية برامج توعية من منظور الخدمة االجتماعية والتي قد تساعدهم على معرفة أهمية المشاركة السياس إعداد
ريقة لط المهنيأن التدخل  (2007فرج )نتائج دراسة  وفي ذات السياق كشفت ،يجابي على المجتمعيرها اإلوتأث

 المواطنة إلى زيادة استيعاب الشباب لمفهوم قد أدى الجامعيالمواطنة لدى الشباب  أبعادتنظيم المجتمع لتنمية 
لدى  زيادة مستوى ممارسة حقوق وواجبات المواطنة وتنمية المشاركة السياسية والمسئولية االجتماعية أيضاو 

 الشباب.
 

 الفكري  ما مدى اختالف مستوى الوعي" والذي ينص على: الرابع وفقاا للتساؤلتحليل نتائج الدراسة  (5
 "النوع )ذكور/ إناث(؟لدى طالب كلية الخدمة الجتماعية بجامعة الفيوم تبعاا لمتغير 

قلة استخدم اختبار ت للعينات المستتم ، لمتغير النوعوفقا  الفكري الوعي مستوى وللتعرف على مدى اختالف 
Independent Sample T-Test ،نتائج اختبار  (12) ويعرض جدولT  

 حول متغير الوعي الفكري للعينات المستقلة  Tاختبار  نتائج (12جدول )

 فروق المتوسط المتوسط المتغير
 الداللة Tقيمة  اختبار ليفين للتجانس

F الداللة 

 97.1 ذكور 0.561 0.582
1.3 2.29 0.13 

 98.4 إناث

 0.05حصائية عند مستوى إ*دالة 
 ال توجد فروق دالةنه أ، و تحقق شرط تجانس التباين (، يتضح12) الموجودة في الجدول النتائجباستقراء 
 تعزي لمتغير النوع. الوعي الفكري في  0.05عند مستوى  إحصائية

 
رقمية اطنة الما العالقة بين المو " ، والذي ينص علىالخامسعرض نتائج الدراسة الحالية وفقاا للتساؤل  (6

 "والوعي الفكري لدى طالب كلية الخدمة الجتماعية بجامعة الفيوم؟
الوعي الفكري لدى و لحماية الرقمية( ا -لتعليم ا -االحترام الرقمية )واطنة الم بعادأ العالقة بين تم تقدير
اللتواء اخالل معاملي  من اعتدالية البيانات من وتم التحقق، معامل ارتباط بيرسون  باستخدام عينة الدراسة

 ويعرضيتحقق شرط االعتدالية.  حتى 2، +2-قيم االلتواء والتفلطح في المدى والتفلطح من خالل وقوع 
 نتائج االلتواء والتفلطح والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمتغيرات الدراسة. (13جدول )
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 233بيانات الدراسة    ن=لعتدالية الخصائص الوصفية واال( 13جدول )
 

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

 اعتدالية البيانات

 التفلطح االلتواء 

ة 
طن

وا
لم

ا

ية
قم

ر
ال

 

 1.50 1.29- 6.22 44.75 االحترام

 0.35 0.60- 13.57 62.89 التعليم

 0.39 0.54- 9.24 53.93 الحماية الرقمية

 0.08 0.36- 21.28 161.59 الدرجة الكلية

 1.35 1.33- 12.35 98.21 الوعي الفكري

 أيضا، و الرقميةبعاد الفرعية لمقياس المواطنة أن هناك توزيع اعتدالي للبيانات لأل (13نتائج جدول )يتضح من 
ي تقع ف لمقياس ككل، كما تتسم بيانات الوعي الفكري باالعتدالية، حيث كانت قيم معامالت االلتواء والتفلطحل

 المدى المتعارف عليه من قبل الباحثين.
عي الو  بعادة الثالثة ومقياسأالمواطنة الرقمية ببين مقياس  االرتباطنتائج  (14)ويستعرض الجدول 

 غيرات الدراسة.لمتمصفوفة مخططات االنتشار  (3) يعرض شكلكما الفكري، 
 

 االرتباطات بين مقياس أبعاد البراعة التنظيمية وأبعاد الميزة التنافسية( 14جدول )
 الوعي الفكري المواطنة الرقمية

 **0.467 االحترام

 **0.200 التعليم

 **0.607 الحماية الرقمية

 **0.528 الدرجة الكلية

 0.001 مستوى  ** دال عند        
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 عالقة بين متغيرات الدراسةلوصف ال scatter plot( مصفوفة مخططات االنتشار 3شكل )
 

 مستوى دالة عند  ارتباطية موجبة عالقةوجود ( 3وشكل ) 14الجدول في الموضحة  النتائجيتضح من 
فكري والوعي ال الحمايةـ الدرجة الكلية لمقياس المواطنة(المواطنة الرقمية )االحترام، التعليم، بين  0.001معنوية 

 0.467المواطنة الرقمية ككل والوعي الفكري تساوي معامل االرتباط بين  قيمة كانت وقد لدى عينة الدراسة.
ن بينهما. وم طردية موجبة متوسطة ةلى وجود عالقة ارتباطيإ ، وهذا يشير0.001عن مستوى  حصائيةإبداللة 

وى عند مستمع الوعي الفكري حصائيا إترتبط بشكل دال المواطنة الرقمية الثالث  أبعادن أالذكر، الجدير ب
قيمة بلفكري اعلى ارتباًطا مع الوعي ، وبالنسبة لدرجة العالقة بينهم، فقد جاء العامل الحماية الرقمية األ0.001

خيرة رتبة األجاء عامل التعليم في الم وأخيرا، 0.467عامل االحترام بقيمة ارتباط قدره  ه، يلي0.607ارتباط قدره 
 .0.20ارتباط قدرهبمن حيث درجة االرتباط بالوعي الفكري 
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، حيث يشير الخط متغيرات الدراسةبين جميع  عالقة خطية توجدأنه  أيضا (3من شكل )يتضح  كما
 لى وجود عالقة طردية موجبة.إالمرسوم بين متغيرات الدراسة 

 المواطنة الرقمية ألبعادالقدرة التنبؤية ما : والذي ينص على "السادستحليل نتائج الدراسة وفقاا للتساؤل  (7
 "؟لدى طالب كلية الخدمة الجتماعية بجامعة الفيوم بالوعي الفكري في التنبؤ 

قة التحقق من افتراض خطية العال وتم، لإلجابة على هذا التساؤل Enterاستخدم تحليل االنحدار بطريقة 
م سي الستخداكشرط أسا الثالثالتساؤل نتائج في  والوعي الفكري ( المواطنة الرقميةبين المتغيرات المستقلة )أبعاد 

 Enterنتائج تحليل االنحدار المتعدد باستخدام طريقة  (15رقم )ويوضح الجدول  ،تحليل االنحدار
 الفكري  والوعي( االحترام، التعليم، الحماية) ةالمستقل اتبين المتغير  ANOVAتحليل التباين ( نتائج 15)جدول 

 (232تغير تابع )ن = مك

 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

F 
مستوى 
 الداللة

R 
معامل 
 التحديد

2R 

معامل 
التحديد 

 2Rالمعدل

 5392.5 3 16177.6 االنحدار

 83.79 229 19189.6 البواقي 0.450 0.457 0.676 0.000 64.35

  232 35367.2 الكلي

 ئ( كمتغير متنباالحترام، التعليم، الحماية ) ةالمستقل اتنحدار بين المتغير قيم معامالت اال( 16جدول )
 )متغير تابع( والوعي الفكري 

 
 معامل االنحدار غير المعياريةمعامل االنحدار 

 المعياري بيتا
 tقيمة 

مستوى 
 الخطأ المعياري B الداللة

 0.000 6.57  5.27 34.6 الثابت

 0.000 5.97 0.308 0.102 0.610 االحترام

 0.597 0.529- 0.029- 0.049 0.026- التعليم

 0.000 9.261 0.526 0.076 0.702 الحماية

حصائية داللة إالحالي يمتلك  نموذج تحليل االنحدار ، نجد أن17، 16 الجدولين النتائج الموجودة فيباستقراء 
قيم  ث كانت، حيير تابعمتغكية كمتغير متنبئ( والوعي الفكري بين المتغيرات المستقلة )االحترام، التعليم، الحما

F  مما0.457 مساوًياالتحديد  ، وكان معامل0.001قل من أية عند مستوى دالة إحصائوهي  64.35تساوي ، ، 
ليم كأحد التع محورومن الجدير بالذكر أن  ،وهي نسبة جيدة نسبًيا  %45ن قيم التباين تساوي تقريبا ألى إيشير 
ب ري لطالمما يدل على عدم امتالكها قدرة تنبؤية بالوعي الفك احصائيً إالمواطنة الرقمية كان غير دالة  لعوام

 0.001 وى دالة عند مستحترام والحماية كانت ة لمحوري االوالمعياري غير المعياريةقيم االنحدار أما ، الجامعة
 معادلة االنحدار كالتالي:وبالتالي يمكن كتابة  للتنبؤ بالوعي الفكري 

 معادلة االنحدار غير المعيارية:
 الحماية × 0.702+ االحترام × 0.610+  34.6 = الوعي الفكري 

 معادلة االنحدار المعيارية:

 الحماية × 0.526+  االحترام ×0.308 = الوعي الفكري 

إلى أن العوامل النفسية واالجتماعية  Choochom et al. (2010) أظهرت نتائج دراسةوفي هذا السياق 
التنشئة االجتماعية والعاطفية المعرفية من اآلباء والمعلمين واألصدقاء باإلضافة إلى ضبط النفس يمكن أن  مثل

له تأثير على السلوك االجتماعي اإليجابي للطالب وحل  الذي بدوره كانو  للطالب الوعي الفكري بتتنبأ 
قدرة  تعزيزالطرق المهنية للخدمة االجتماعية إلى  كإحدىطريقة تنظيم المجتمع وتعد  ،المشكالت ونوعية الحياة
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رفع  اأيضوتستهدف طاقات وجهود األفراد من خالل تنمية قدراتهم على التفكير واإلبداع والتحليل  استغاللالمجتمع على 
 (.117-116، ص 2011مستوى األفراد لتحسين نوعية الحياة )محمد، 

 :ة تنظيم المجتمعطريق الدراسة من منظور تضميناتثامناا: 
 لمجتمع:اآلتية من منظور طريقة تنظيم ا التضميناتالباحثة من نتائج، تقترح  ما توصلت إليها الدراسة الحالية في ضوء

 والقانونية واألخالقية، وحماية حقوق الملكية الفكرية. ةوتوجيهم نحو الممارسات اآلمن الجامعيتوعية الشباب  -1
ع لنشر من منظور طريقة تنظيم المجتم ينشاء الدليل اإلرشادإعلى ساعد ت السابقة الدراساتالدراسة الحالية و  إن نتائج -2

 .الجامعيثقافة المواطنة الرقمية لدى الشباب 
 .الجامعيتعزيز العالم الرقمي والهوية الوطنية لدى الشباب  في 2030االعتماد على رؤية مصر  -3
 للطالب. يعن ما ية المواطنة الرقمية عن طريق عمل فيديو رقم الجامعيعمل دورات توعوية للشباب  -4
 العمليـة فـيوطرق تفعيلها  يهنذاستخدام استراتيجيات طريقة تنظيم المجتمع مثل التمكين، حل المشكالت، والعصف ال -5

 .لتعزيز الوعي الفكري لدى الشباب الجامعي التدريسية للطالب من قبل أعضاء هيئة التدريس
مة مثل قيمة التعليم، قيللمواطنة الرقمية  يساس القيمعقد ورش عمل ودورات ألعضاء هيئة التدريس حول استخدام اإل -6

 لفكرية.بحقوق الملكية ا ياالحترام والقيم المتعلقة باألمان من أجل تعزيز الوع
ــيم والتــدريب و وكســب الثقــة عــن طريــق اعطــاء بعــض  -7 اســتخدام التكنيكــات الخاصــة بطريقــة تنظــيم المجتمــع مثــل التعل

 .لترسيخ محاور المواطنة الرقمية لدى الطالب االجتماعياألمثلة من شبكات التواصل 
ميـة دوات طريقة تنظيم المجتمع مثل االجتماعات والمناقشـات واللجـان والمـؤتمرات حـول ترسـيخ المواطنـة الرقأاستخدام  -8

 .الجامعيللشباب 
زيـز لتعاإليجابيـة وحـثهم علـى المشـاركة  الجـامعياستخدام استراتيجيات تنظيم المجتمـع لنشـر المواطنـة الرقميـة للشـباب  -9

ية تغييـر ، واسـتراتيجفيمثل استراتيجية البناء المعر  االقتصاديةاعية والسياسية و الجوانب االجتم فيلديهم  فكري ال يالوع
 السلوك. 

ريقــى والتســجيل فمثــل االتصــال والعمــل ال الجــامعيلــدى الشــباب  فكــري ال يالــوع لتعزيــزاســتخدام المهــارات الالزمــة  -10
 باستخدام الوسائل التكنولوجية.

القائـد  مثل المرشـد الممكـن والمخطـط الجامعيدوار المهنية الالزمة لتعزيز المواطنة الرقمية لدى الشباب استخدام األ -11
 والخبير عن طريق عقد دورات تدريبية لمحو اآلمية الرقمية. ي والتربو  المهني

اب وتوعية الشب يالرقمكساب الطالب المعارف والمعلومات والمهارات الرقمية الالزمة للتعامل مع المجتمع إضرورة  -12
 للتقنيات الرقمية. يءبحقوقهم ومسئوليتهم الرقمية والتوعية بمخاطر االستخدام الس الجامعي

 مقرراتهــا علــى مفــا يم المواطنــة الرقميــة ومبادئهــا ومهاراتهــا ضــمن مــنهج متكامــل عــن ي منــاهج دراســية يحتــو  إعــداد  -13
 .الرقميالعالم 

 مقترحات لدراسات مستقبلية:تاسعاا: 
 ، يمكن إجراء العديد من الدراسات المستقبلية اآلتية:ضوء نتائج الدراسة الحاليةفي 
الوعي  بعاد المواطنة الرقمية في تعزيزبألمعرفة أثر التوعية من منظور طريقة تنظيم المجتمع برنامج تدخل مهني  -

 .الجامعيالفكري ومواجهة التطرف الفكري لدى الشباب 
من  عيالمواطنة الرقمية وآليات تحسينها لدى الشباب الجاماتجاهات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية نحو  -

 .منظور الخدمة االجتماعية
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 قائمة المراجع:
دى لالفكري  تعزيز األمن في(. المواطنة الرقمية ودورها 2020) برا يم.إمطر، محمد محمد و ؛ يسماء الهادأبرا يم، إ

 ، جامعةيةمجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفس. الجامعات المصرية دراسة ميدانية بجامعة المنصورةطالب 
 .338 -219 ،)6(14، الفيوم

 الرقميستراتيجية دعم التحول ا – ييديولوجى عربأ المدينة الذكية طموح(. 2018) سماعيل، عبد الرؤوف محمد محمد.إ
ار روابط دالقاهرة،  .تحقيق االزدهار وجودة الحياة نحو مجتمعات متقدمة فيمنطقة وإدارة البنية الذكية لدول ال
 للنشر وتقنية المعلومات.

" يتوكيدال ي(. بناء مقياس الوعي الفكري باستخدام التحليل العامل2019)سليمان، شاهر خالد. و البلوى، حنان على مسلم؛ 
 109، التربية وعلم النفس فيسات العربية امجلة الدر . "دراسة سيكومترية على عينة من طالبات جامعة تبوك

،71-91. 
 .فيالثقا ي مركز عبد الرحمن السدير  .الثقافيالوعي الفكري واالنسالخ (. 2018)، مالك محمد اللحيد. يالخالد

لقرن اتنمية مهارات  في(. فاعلية استخدام استراتيجية حل المشكالت التعاوني 2019)الخميسي، مها عبد السالم أحمد. 
-95، (4)22، مجلة الجمعية المصرية للتربية العلمية. يعداداإل يوالعشرين لدى تالميذ الصف الثان يالحاد
131. 

ة نظر لطالبها من وجه االقتصاديتنمية الوعي  في(. إسهام المدرسة الثانوية 2016)، راشد بن ظافر بن راشد. ي الدوسر 
 .483-465، 3، جامعة طيبة، كلية التربية، للعلوم التربويةمجلة جامعة طيبة . المعلمين
. وميةمقترح لتنمية المواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعات األردنية الحك ي(. تصور مستقبل2019). يالراشد، خولة رسم
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