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امللخص:
تهدف الدراسة الحالية إلى تقديم برنامج تثقيفي للتوعية بمفهوم املواطنة الرقمية لدي الصم والعاديين :دراسة مقارنة ،وقد اشتملت العينة
على( )40طالبة من كلية املجتمع جامعة تبوك قسم علوم الحاسب ،مقسمين إلى( )20من الطالبات الصم وعدد ( )20من الطالبات العاديات ،وقد
ً
استخدمت الباحثة في الدراسة مقياسا للمواطنة الرقمية وبرنامج تثقيفي إعداد الباحثة ،وقد اسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطي درجات مقياس املواطنة الرقمية للمجموعتين التجريبيتين العاديين والصم في القياس القبلي قبل بدء البرنامج التثقيفي ،ووجود
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات مقياس املواطنة الرقمية للمجموعة التجريبية الصم في القياسين القبلي البعدي لصالح القياس
البعدي بعد تطبيق البرنامج التثقيفي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات مقياس املواطنة الرقمية للمجموعة التجريبية للعاديين
في القياسين القبلي البعدي لصاح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج التثقيفي ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات مقياس
املواطنة للمجموعتين التجريبيتين العاديين والصم في القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج التثقيفي ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطي درجات مقياس املواطنة الرقمية للمجموعتين التجريبيتين العاديين والصم في القياسين البعدي والتتبعي للبرنامج التثقيفي ملدة شهر من
تطبيق البرنامج.
الكلمات املفتاحية :برنامج تثقيفي؛ املواطنة الرقمية؛ الصم.

املقدمة:

ً
ً
ً
ً
في ظل العصر الرقمي وانتشار التكنولوجيا ،اتخذت املواطنة أشكاال وصورا جديدة ،أخذت فيـه حقـوق وواجبات املواطن شكل جديدا يتفق مع
مطالب العصر الرقمي الذي يعيشه ،كما دفع ظهور العوالم الرقمية إلى إعادة النظر فـي مناقشة مفاهيم املواطنة ،فالتقدم السريع لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت ،كان لها تأثير كبير على قضـايا املواطنـة ،والهوية الثقافية ،وقواعد السلوك ،وتنامي العنف ،وتفكك العلقات ،مما زاد االهتمام
بموضوع املواطنة على مستوى عاملي.)Mossberg, Tolbert & McNeal; 2011) .
إن ما وفرته ثورة االتصاالت الرقمية من تسهيل وسرعة في الحصول على مصـادر املعلومـات لجميـع شرائح املجتمع ،ومع ما تحمله هذه الثورة من
إيجابيات فلبد من استغللها بطريقة رشـيدة ،وتأمين العواقـب واملخاطر السلبية ،فما أوجدته االتصاالت الرقمية من ممارسات سلبية "كالجرائم
ً
هاجسا يؤرق العالم ،أضف إلى تلـك املمارسـات "املخـدرات الرقميـة" و" اإلرهـاب اإللكتروني" ،وغير
اإللكترونية" التي انتشـرت بين الشباب ،وأصبحت
ذلك من ممارسات نتيجة للستخدام غير الرشيد للرقمية (Thompson; 2013).
كما ساهم انتشار التكنولوجيا في شتى مجاالت الحياة في خلق عالم افتراض ي مفتوح ،مما أدى إلى تغيير مسار وأساليب وأشكال املمارسات
املجتمعية ،وحول العالم إلى قرية صغيرة ،كما اثر انتشار التكنولوجيا واالتصاالت الرقمية ،والقدرة على التواصل مع العالم الخارجي ،والوصول إلى
البيانات واملعلومات املختلفة بكل سهولة ويسر في ظهور آثار سلبية والتي تجلت اآلثار السلبية في االستخدام الخاطئ غير املسؤول للتكنولوجيا الرقمية
البعيدة عن املتابعة ،واملتجاهل للضوابط الخلقية والقوانين االجتماعية في مختلف املجتمعات ،حيث ظهرت مخاطر اجتماعية نتيجة للستخدام غير
املراقب وغير املقنن للتكنولوجيا الرقمية وأبرزها االنحدار الخلقي الذي أدى إلى ظاهرة التفكك االجتماعي ،وضعف التواصل االجتماعي ،جراء قضاء
ً
ساعات طويلة على النترنت مما آثر سلبا على املجتمع ككل ( .العموش ى)2018 ،
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وإزاء ما يموج به العصر الحالي من تغييرات جذرية في املفاهيم والرؤى واملضامين ،وما يشهده من انفجار معرفي وتطور تكنولوجي وثورة رقمية،
ً
فإن املجتمعات البشرية لم تعد بمنأى عن تلك التأثيرات والتداعيات ،وقد بات لزاما عليها التعامل مع التطبيقات الرقمية واالستفادة منها في مختلف
ً
مجاالت الحياة ،ولن التربية تمثل نظاما فرعيا للنظام الكلي للمجتمع ،وأهم قطاع ينعكس عليه ،وبصورة مباشرة ،ما يصيب النظام العام للمجتمع،
فقد أضحت املؤسسات التربوية والتعليمية في أمس الحاجة إلى الوعي التكنولوجي كي تتلءم مع متطلبات العصر الرقمي وتداعياته وتستفيد من
إمكاناته الهائلة ،وذلك على اعتبار أن تلك املؤسسات هي املسؤولة عن إعداد الفراد القادرين على مواجهة تحديات العصر (الدهشان)2017 ،
من هنا جاءت فكرة البحث من تثقيف وتوعية الطلب الذين يستخدمون وسائل التكنولوجية الحديثة ،باالستخدام المثل دون اإلساءة والبعد
عن السلوكيات غير املسؤولة ،ومن ثم التوعية بقيم املواطنة الرقمية بالجامعة للطلب العاديين والسيما الصم ،الذي يعتبر التواصل الرقمي بالوسائل
الحديثة بمثابة طاقة نور ،دون إرهاق أو مجهود مع اآلخرين في التواصل وتوصيل املعلومة ،ومن هنا جاء دور الباحثة من خلل البرنامج التوضيح
ملفاهيم املواطنة الرقمية وتعزيز االستفادة القصوى للتحول الرقمي في التربية والتعامل ،في ظل انتشار الجرائم الرقمية وانتشار العديد من الفكار
الخطيرة.
مشكلة الدراسة:
إن الحاجة إلى مواكبة التغيرات والتحديات التي فرضتها متطلبات املجتمع الحديثة من ثورة تكنولوجية حديثة ،شكل ذلك مسئولية على التعليم
حيث توجب على وزارة التربية والتعليم إلى جانب مسؤوليتها في إعداد النشء ،مسايرة التطور التكنولوجي الحديث على اساس التفاعل بين فروع التعليم
املختلفة والتحديات الرقمية الحديثة ،على ان يقوم ذلك بمنهجية علمية تقوم على املتغيرات املحلية والعلمية.
ً
ً
خطيرا من جانب وسائل التكنولوجيا واالتصال الحديثة بفضل ما حدث فيها من ثورة واسعة
تحديا
حيث يواجه قائدو املؤسسات التعليمية
نتيجة للتطور التكنولوجي سريع الحركة شديدة التأثير وهذا يحتم على القيادي تجديد نفسه وعلمه بهذه الوسائل واستخدامها واإلفادة بوظيفتها ونقل
كل ذلك إلى مؤسسته التربوية وأن يكون قادرا على التطوير واإلبداع والتفكير الخلق إذ أن املجتمع ال يحتاج قيادي تعود تكرار معارفه وخبراته
(الشخشير.)2010 ،
مما يسهم في زيادة مسؤولية مؤسسات التعليم وتعدد أدوارها ووظائفها كما أشار إليها الزهراني ( .)2015وفي ظل هذا التطور واالنتشار الكبير
لإلنترنت والتكنولوجية املعلوماتية ،التي ساهمت في رسم واقع الحياة بشكل مختلف ،على كافة املستويات االجتماعية والخلقية والثقافية  ....الخ ،مما
جعل املجتمع بحاجة ماسة إلى برامج وقائية وتوعوية تشكل معايير وضوابط للتعامل مع هذا التحول الرقمي واكد ذلك دراس ــة ازمن وكنان & (ISMAN
)Canan, 2013إل ــى درجــة املواطن ــة الرقمي ــة ل ــدى الطلب ــة املعلم ــين وعلقته ــا باس ــتخدام االيجابي أو السلبي لألنترنــت ،وهذا ما دعى الباحثة إلى اللجوء
الي مثل هذه البرامج مع فئة الصم بالجامعة ،كون الباحثة تعمل مشرفة للبرنامج الكاديمي بالجامعة ،وملحظة استخدام الطالبات الصم لشبكة
اإلنترنت وإنخراطهم باالتصاالت الرقمية من وسائل تواصل وبرامج في كافة املجاالت للوصول الي أسهل مصادر املعلومات وإلى التواصل السرع.
يؤكد ذلك ،بأن املواطنة الرقمية لها علقة قوية بمنظومة التعليم كما اشار عيس ى ( )2017واملسلماني(  ،)2014لنها الكفيلة بمساعدة املعلمين
والتربويين عموما ،وأولياء المور لفهم ما يجب على الطلب معرفته من أجل استخدام التكنولوجيا بشكل مناسب .فاملواطنة الرقمية أكثر من مجرد
ً
خصوصا،
أداة تعليمية ،بل هي وسيلة إلعداد الطلب للنخراط الكامل في املجتمع واملشاركة الفاعلة في خدمة مصالح الوطن عموما وفي املجال الرقمي
ً
واوضح ايضا إنها القواعد والضوابط واملعايير والعراف والفكار واملبادئ املتبعة في االستخدام المثل والقويم للتكنولوجيا ،والتي يحتاجها املواطنون
ً
ً
صغارا وكبارا من أجل املساهمة في رقي الوطن ،وتقوم بالتوجيه نحو منافع التقنيات الحديثة ،والحماية من أخطارها ،فاملواطنة الرقمية باختصار أكبر
من التعامل الذكي مع التكنولوجيا (الشمري.)2007 ،
ً
ً
وبظه ــور مص ــطلح املواطن ــة الرقمي ــة كان يتوجب على املؤسسات التربوية والباحثين دورا فعاال في غرس قيم املواطنة الرقمية للطلب العاديين وال
سيما الصم تحديدا ،وهذا ما تطرق إليه االطار النظري في أهمية الوعي بالتحول الرقمي واملواطنة الرقمية ،ووضع الكثير من البرامج والسياسات بالوعي
لجميع أفراد املجتمعات ملواكبة التحول الرقمي ،وذلك ما اظهرته العديد من الدراسات من نقص من البرامج التثقيفية لديهم مثل دراسة اسيندا
) (Asunda, 2012التي ه ــدفت إل ــى وض ــع تصــور مقتــرح قـائم عل ــى معـايير الــوعي التكنولــوجي و أكدت دراس ــة املعمــري واملســروري ( )2013ه ــدفت
الكش ــف ع ــن درج ــة تـ ــوافر الكفاي ــات التكنولوجي ــة ،ومن هنا تبلورت مشكلة الدراسة التي طرحتها الباحثة فجاءت التساؤالت على النحو التالي:
أسئلة الدراسة:
يتمحور البحث حول (مدى فاعلية برنامج تثقيفي للتوعية ملفهوم املواطنة الرقمية لدي العاديين والصم دراسة مقارنة) وينبثق منه عدة أسئلة هي:
 .1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية بأبعاده ( السلوك الرقمي-االتصال الرقمي -المن الرقمي -
اللوائح الرقمية) للمجموعتين التجريبيتين "عاديين وصم " في القياس القبلي قبل بدء البرنامج التثقيفي؟
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية بأبعاده ( السلوك الرقمي-االتصال الرقمي -المن الرقمي -
اللوائح الرقمية) للمجموعة التجريبية " صم " في القياس القبلي والقياس البعدي بعد تطبيق البرنامج التثقيفي؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية بأبعاده ( السلوك الرقمي-االتصال الرقمي -المن الرقمي -
اللوائح الرقمية) للمجموعة التجريبية "عاديين " في القياس القبلي والقياس البعدي بعد تطبيق البرنامج التثقيفي؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية بأبعاده ( السلوك الرقمي-االتصال الرقمي -المن الرقمي -
اللوائح الرقمية) للمجموعتين التجريبيتين "عاديين وصم " في القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج التثقيفي؟
5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية بأبعاده ( السلوك الرقمي -االتصال الرقمي -المن الرقمي -
اللوائح الرقمية) للمجموعتين التجريبيتين "عاديين وصم " في القياس التتبعي للبرنامج التثقيفي ملدة شهر من تطبيق البرنامج؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية بأبعاده ( السلوك الرقمي-االتصال الرقمي -المن الرقمي -
اللوائح الرقمية) للمجموعة التجريبية " صم " في القياس البعدي والقياس التتبعي على البرنامج التثقيفي؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية بأبعاده ( السلوك الرقمي-االتصال الرقمي -المن الرقمي -
اللوائح الرقمية) للمجموعة التجريبية "عاديين " في القياس البعدي والقياس التتبعي على البرنامج التثقيفي؟
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أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الحالية إلى:
 .1الوقوف على مفهوم املواطنة الرقمية وأبعادها املختلفة.
 .2رصد مخاطر الثورة الرقمية والجوانب السلبية على أفراد املجتمع.
 .3تطبيق برنامج تثقيفي توعوي باملواطنة الرقمية.
 .4معرفة الفروق بين مفهوم املواطنة الرقمية بين العاديين والصم من طالبات الجامعة قبل وبعد البرنامج التثقيفي.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
من الناحية النظرية:
 .1إنها تفيد املكتبة العربية في مجال التربية والتربية الخاصة ،ولوبجهد بسيط ومتواضع.
 .2إن موضوع املواطنة الرقمية من املواضيع الحديثة ،كما أن الدراسات فيه ال زالت قليلة وبحاجة الي مزيد من اإلثراء.
 .3تتخذ هذه الدراسة أهميتها من منطلق إنساني عاملي نسعى فيه دائما إلى تحقيق السلم والتربية من أجلها والسيما في ظل التحوالت الرقمية.
 .4تحديد دور املؤسسات التربوية في تبني التوعية وغرس قيم املواطنة الرقمية بين العاديين وذوي اإلعاقة من الصم.
من الناحية التطبيقية:
 .1تأتي الدراسة مع التوجهات العاملية نحو التكنولوجيا الرقمية وتقدم مدخل تربويا للمساهمة في مفهوم املواطنة الرقمية
 .2تزويد املؤسسات التربوية بالنتائج التي توصلت إليها الدراسة والتي تسهم في التوعية باملواطنة الرقمية من خلل البرنامج التثقيفي املقدم للصم
والعاديين.
 .3تأتي الهمية التطبيقية للدراسة في البرنامج التثقيفي في امتلك مهارات املمارسة الفعالة واملناسبة في استخدامات العالم الرقمي بألياته املختلفة.
 .4تصميم مقياس لبعض أبعاد املواطنة الرقمية.
محددات الدراسة:
ْ
قسمت حدود البحث إلى ثلثة أقسام ،وهي:
• الحدود املوضوعية :وتتحدد بتقديم برنامج تثقيفي للطالبات الصم والعاديين ،من خلل مقياس املواطنة الرقمية وذلك وفق أربعة أبعاد (
السلوك الرقمي-االتصال الرقمي -االمن الرقمي -اللوائح الرقمية).
• الحدود الزمانية :تم تطبيق الدراسة الفصل الدراس ي الول من العام الدراس ي .1441/1440
• الحدود املكانية :قسم علوم الحاسب كلية املجتمع جامعة تبوك.
• الحدود البشرية :طالبات قسم علوم الحاسب وعددهن ( )40طالبة بكلية املجتمع بجامعة تبوك.
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مصطلحات الدراسة:
• البرنامج التثقيفي للمواطنة الرقمية :خطة منظمة متكاملة وهي مجموعة من الخبرات التعليمية والتثقيفية والتربوية املتنوعة ،والتي استندت على
ً
املراجع العلمية والدراسات املرتبطة بمفهوم املواطنة الرقمية ،ومعدة خصيصا للطالبات العاديين والصم بكلية املجتمع.
• األصم ) :(The Deafويعرف الشخص ( )2000الصم بأنه :من يعاني من ضعف سمعي شديد ،بحيث يؤدى هذا الضعف إلى عدم حصول الطالب
ً
إجرائيا
الصم على املعلومات اللغوية من خلل السمع سواء باستخدام مكبرات أو بدونها ،مما يؤثر على إنجاز الطالب التعليمي ،وتبنت الباحثة
تعريف زيدان( )2008والذي ينص على أن الشخص الصم :هو الفرد الذي فقد حاسة السمع بدرجة ( )90 – 70ديسبل.
• املواطنة الرقمية :توجد عدة مفاهيم مرتبطة باملواطنة الرقمية فلقد ذكر الحارثي ( ،)2016وسوف نعرض أهم املفاهيم واملصطلحات التالية:
 .1املواطنة.
 .2املواطنة الرقمية
 .3املواطن الرقمي
املواطنة :املواطنة ً
لغويا :مشتقة من وطن ،والوطن بحسب كتاب لسان العرب "البن منظور" املنزل الذي تقيم فيه ،وهو موطن اإلنسان ومحله ،ووطن
ً
باملكان وأوطن أقام ،وأوطنه اتخذه وطن ا ،واملوطن ،ويسمى به املشهد من مشاهد الحرب وجمعه مواطن ،وفي التنزيل العزيز" ،لقد نصركم هللا في مواطن
كثيرة" ،وأوطنت الرض وطنتها واستوطنتها أي اتخذتها وطنا ،وتوطين النفس على الش يء كالتمهيد( .ابن منظور.)1982 ،
املواطنة :هي املشاركة املتساوية ،والتي تعطي املعرفة واملهارة ،وفهم الدوار االجتماعية والسياسية الرئيسية والفرعية في املجتمع على املستويات املحلية
والوطنية والقومية واإلنسانية ،كما تؤهلهم للمسؤولية الوطنية ،وتعرفهم بحقوقهم وواجباتهم الخلقية والسلوكية ،وتجعل منهم مواطنين أكثر
اعتمادا على النفس واملشاركة في بناء املجتمع( .ناصر)2002،
املواطنة الرقمية :استخدام املصادر اإللكترونية في إنجاز العمال كما تعني القدرة على املشاركة في املجتمع الشبكي وتعبر عن االستخدام املسئول
والخلقي اآلمن من جانب الفراد لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كأعضاء في املجتمع القومي وكمواطنين في املجتمع العاملي ويشار إليها على أنها
أسلوب يساعد املعلمين والقادة على فهم ما الذي يجب أن يعرفه الطلب حتى يستخدموا التكنولوجيا االستخدام المثل فبدال من التركيز على عملية
االتصال الرقمي باملعلومات يتم االهتمام بالخلقيات واملسئوليات املرتبطة باالستخدام الرقمي للمعلومات( .املسلماني)2014 ،
ً
ً
املواطن الرقمي :Digital Citizen :أن يعيش الفرد كونه مواطنا رقميا حالة من التشاركية في املعلومات التي يتعامل بها أو يتداولها مع اآلخرين (الحانوتي،
.)2014
التعريف االجرائي للمواطنة الرقمية للباحثة :يقصد باملواطنة الرقمية إنها مدى الوعي الثقافي بالعالم الرقمي والتعرف على جميع مكوناته ،مع إتباع
ً
القواعد التنظيمية والعلمية والخلقية للمستخدم ،وااللتزام بالسلوك الرقمي الصحيح واآلمن في االتصال التكنولوجي ،ليصبح الشخص مقبوال
ً
اجتماعيا في تفاعله الرقمي.

االطار النظري والدراسات السابقة:
أسهمت الحضارات اإلنسانية على مر التاريخ منذ قيام املجتمع الزراعي في بلد وادي الرافدين وحضارة الصين والهند وحضارة الرومان واإلغريق في
ً
انبثاق أفكار سياسية أدت إلى وضع أسس الحرية واملساواة فاتحة بذلك طريقا لإلنسان في إثبات ذاته وحقه في املشاركة في مجاالت الحياة املختلفة،
وقد أكد الفكر السياس ي الشوري واإلغريقي على ضرورة الخذ بما يعرف في التاريخ الحديث باملواطنة كاملنافسة على املناصب اإلدارية العليا وأهمية
وجود مناقشة السياسات العامة في تلك املجتمعات (آل عبود .)2016 ،ال ينبغي أن نفهم من معنى املواطنة الرقمية أنها تهدف إلى نصب الحدود
ً
والعراقيل من أجل التحكم واملراقبة ،بمعنى التحكم من أجل التحكم ،الش يء الذي يصل أحيانا إلى القمع واالستبداد ضد املستخدمين بما يتنافى مع
ً
قيم الحرية والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان .فاملواطنة الرقمية إنما تهدف إلى إيجاد الطريق الصحيح لتوجيه وحماية جميع املستخدمين خصوصا
منهم الطفال واملراهقين ،وذلك بتشجيع السلوكيات املرغوبة ومحاربة السلوكيات املنبوذة في التعاملت الرقمية ،من أجل مواطن رقمي يحب وطنه
ويجتهد من أجل مواطن رقمي يحب وطنه ويجتهد من أجل تقدمه (هديب.)2018 ،
ويمكن توضيح املواطنة الرقمية بأنها تزويد الطالب بمجموعة من املهارات في مجال استخدامات تويتر والتدوين اإللكتروني والفيس بوك ،إضافة
إلى إكسابه القدرة على استخدام بعض املواقع اإللكترونية الشهيرة لغرض التعلم والدراسة .منهج املواطنة الرقمية يعلم الطالب كذلك مهارات محورية
مثل مهارات البحث ،والتواصل ،ومهارة حل املشكلت ،إضافة إلى إثراء معرفته بثقافة بلده وتاريخها ،وتعزيز إيمانه بقيم الحرية (حسان.)2014 ،
وال يكون االقتصار فقط على تعليم الطالب وال سيما املعلمين والكفايات التكنولوجية لديهم ،وهذا ما اكدته دراســة املعمــري واملســروري (،)2013
والتي كش ــفت ع ــن درجــة تـوافر الكفايــات التكنولوجي ــة لدى معلم ــي الدراسـات االجتماعي ــة ف ــي املرحلــة االبتدائي ـة ف ــي عمان ،ومعرف ــة أثــر متغيــري
الج ــنس والخب ــرة التدريس ــية وف ــق ع ــدة مج ــاالت هي :الكفايـ ــات الساس ــية لتشـ ــغيل الحاسـ ــب ،وكفايـ ــات اسـ ــتخدام النترنـ ــت ،وكفايـ ــات توظيف
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ً
التكنولوجي ــا ف ــي ت ــدريس االجتماعي ــات ،تكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن142معلمــا ومعلم ــة ،وق ــد أظه ــرت نت ــائج الدراس ــة أن درج ــة ت ــوافر الكفاي ــات
التكنولوجي ــة ل ــدى معلم ــي الدراس ــات االجتماعي ــة متوس ــطة ف ــي جمي ــع املجــاالت ،وأظه ــرت النت ــائج ع ــدم وج ــود ف ــروق ذات داللة إحصائية في تقديرات
املعلمين تعزى ملتغيري الدراسة ،وتعني املواطنة الرقمية إعداد النشء وتعليمه كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية بالطرق السليمة املناسبة واآلمنة
التي تجلب له املنفعة ،وذلك من خلل تدريب الطلبة على االلتزام بمعايير السلوك اإليجابي عند استخدام هذه الوسائل لغراض التواصل االجتماعي أو
ما شابه سواء في املنزل أو في املؤسسة التعليمية والتربوية .املسلماني (  .)2014وأكد كل من دانر وبيس ) (Danner & Pessu, 2013على أهمية التع ــرف
إل ــى م ــدى ت ــوافر ال ــوعي لتكنولوجيـا املعلوم ــات واالتص ــاالت ل ــدى طلب ــة ب ـرامج إعــداد املعل ــم ف ــي نيجيريــا ،وتحدي ــد مس ــتوى اس ــتخدامهم لتكنولوجي ــا
املعلوم ــات واالتص ــاالت أثن ــاء دراس ــتهم فـ ــي تلـ ــك الب ـ ـرامج .واسـ ــتخدمت الباحثتـ ــان امل ــنهج الوصـ ــفي ،وتمثلـ ــت أداة الدراس ــة فـ ــي اس ــتبانة تــم توزيعه ــا عل ــى
 100طالــب م ــن خمس ــة أقس ــام لب ـرامج إع ــداد املعل ــم بجامع ــة بن ــين ف ــي نيجيريــا .وأظه ــرت النت ــائج انخف ــاض مس ــتوى اس ــتخدام تكنولوجيــا املعلوم ــات
ً
واالتص ــاالت ل ــدى عين ــة الدراس ــة ،وأنــه ال يوجــد ف ــروق دالـة إحصــائيا ف ــي درج ــة تــوافر الكفايات املهارية لدى عينة الدراسة تعزى ملتغير الجنس.
كما يعني املواطن الرقمي :هو املواطن الذي لديه القدرة على استخدام النترنت في إنجاز أعماله بشكل منتظم وفعال ،فهو ثمرة من ثمرات التقنية
الحديثة وتطور املجتمع ،واالستفادة من معطيات الحضارة ،من أجل مستقبل أفضل ،وذكر أن مواصفات املواطن الرقمي ،هي:
• يلتزم بالمانة الفكرية.
• يحترم الثقافات واملجتمعات في البيئة االفتراضية.
• يحافظ على املعلومات الشخصية.
• يدير الوقت الذي يقضيه في استخدام التكنولوجيا.
• يحمي نفسه من املعتقدات الفاسدة التي تنتشر عبر الوسائط.
• يقف ضد التسلط عبر النترنت(.السمري)2015 ،

شكل رقم ( :)1مواصفات املواطن الرقمي

محاوراملواطنة الرقمية:

شكل رقم ( :)2محاور املواطنة الرقمية
مصدر(http://blog.naseej.com/2013/07/11, 9/1/2020 ( :
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ويظهر من الشكل السابق أن محاور املواطنة الرقمية ،تعني:
• الوصول الرقمي :املشاركة اإللكترونية الكاملة في املجتمع.
ً
• التجارة اإللكترونية :بيع وشراء البضائع إلكترونيا.
• االتصاالت الرقمية :التبادل اإللكتروني للمعلومات.
• محو المية الرقمية :عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا واستخدام أدواتها.
• اللياقة الرقمية :املعايير الرقمية للسلوك واإلجراءات.
• القوانين الرقمية :املسئولية الرقمية على العمال والفعال.
• الحقوق واملسؤوليات الرقمية :الحريات التي يتمتع بها الجميع في العالم الرقمي.
• الصحة والسلمة الرقمية :الصحة النفسية والبدنية في عالم التكنولوجيا الرقمية.
• المن الرقمي (الحماية الذاتية) :إجراءات ضمان الوقاية والحماية اإللكترونية.
أبعاد املواطنة الرقمية وعناصرها:
إذا كانت املواطنة الرقمية يمكن تعريفها على أنها تلك املعايير وقواعد السلوك املناسبة واملقبولة واملتعلقة باستخدام التكنولوجيا ،فقد اتفق
الباحثون وكثير من املنظمات املرتبطة بذلك امليدان على تسعة أبعاد عامة تشكل املواطنة الرقمية ،وهي:
 .1الوصول الرقمي :يعد الوصول الرقمي من املواضيع الهامة والتي تتطرق إليها العديد من الباحثين ويمكن تعريفها بأنها السماح باملشاركة الكاملة في
املجتمع التكنولوجي في مجال التعليم ،حيث إن املواطنة تتطلب املشاركة في املجتمعات املحلية واإلقليمية ،والوطنية ،واالجتماعية أو السياسية
لكي يكون لعضاء املجتمع قيمة ومعنى ،ومن دون املشاركة يصبح املجتمع غير موجود ،حيث يضطلع املجتمع بدوره في إعداد الشباب للمشاركة في
هذه املجتمعات ).(Ohler, 2011
 .2التجارة اإللكترونية :إن مستخدمي التكنولوجيا ينبغي أن يعوا أن عمليتي البيع والشراء للبضائع واملستلزمات تتم بشكل واسع وسريع عبر الوسائل
التقنية املختلفة ،بما يسمى اآلن بالتجارة الرقمية ،ويستلزم الوعي بتلك العمليات والقوانين املنظمة لها ،والخلقيات التي تحكم سلوك الفراد أثناء
القيام بعمليات التجارة الرقمية بما يجعلهم في النهاية مستخدمين فاعلين لدوات التجارة الرقمية الحديثة ومن هنا تقع عمليات التبادل واملقايضة
بصورة قانونية ومشروعة في نفس الوقت ،لكن البد أن يكون كل من البائع واملشتري على وعي بالقضايا املتعلقة بهذه العمليات .فقد أصبح االتجاه
السائد لدى الكثير من املستخدمين هو شراء ألعاب الطفال ،وامللبس أو السيارات والغذية عبر اإلنترنت .وفي الوقت ذاته ،ظهر على ساحة
ً
ً
ً
املعاملت قدرا مماثل من املنتجات والخدمات التي تتعارض مع قوانين ولوائح بعض الدول والتي تضم عددا من النشطة من بينها :تنزيل البرمجيات
ً
ً
بدون ترخيص ،الصور اإلباحية والقمار ،لذا ال بد أن يتعلم مستخدم اإلنترنت أساليب تصنع منه مستهلكا فعاال في عالم جديد من االقتصاد
الرقمي
 .3االتصاالت الرقمية :يعمل االتصال عبر اإلنترنت على توسيع شبكة علقات الفرد االجتماعية مع اآلخرين على املستوى املحلي واإلقليمي والدولي،
ً
بصرف النظر عن خلفياتهم السياسية ،واالقتصادية ،واالجتماعية ،والعرقية ،والجنسية ،وقد أصبحت تقنيات االتصال ،ونقل املعلومات رافدا
ً ً
ً
أساسيا ،وركنا مهما في بناء منظومة اإلنسان االجتماعية واالقتصادية والسياسية ،والثقافية ،في ظ ّل التحوالت والتطورات املعرفية في هذا العصر
(املجالي.)2007 ،
ً
ً
 .4محو المية الرقمية (تعزيز الثقافة الرقمية) :على الرغم من أن مؤسسات التعليم قد حققت إنجازا مقبوال في مجال نشر واستخدام التكنولوجيا،
إال أنه ما زال أمامها الكثير للقيام به ،إذ البد أن يتوجه التركيز بصفة متجددة إلى نوعية التكنولوجيا الواجب اقتنائها وتعلمها والتدريب عليها
والسلوب المثل في تشغيلها واالستفادة منها ،كما أن بعض التقنيات تشق طريقها إلى مجاالت العمل املختلفة ،وال يتم استخدامها في مؤسسات
التعليم ،أمثال مؤتمرات الفيديو ،وأماكن املشاركة عب ر اإلنترنت ،علوة على ذلك ،يحتاج كثير من العمال باختلف مجاالتهم إلى معلومات آنية
وفورية .وتتطلب هذه العملية مهارات بحث ومعالجة معقدة من بينها محو المية املعلوماتية ولذا ال بد أن يتعلم الدارسون كيف يتعلمون في ظل
مجتمع رقمي ،وبعبارة أخرى ال بد من تدريب الدارسين على أن يتعلموا أي ش يء ،في أي وقت ،في أي مكان .وتعد مجاالت العمال والطب من أبرز
مجاالت استخدام التكنولوجيا بصورة مختلفة تماما (املسلماني.)2014 ،
ً
تعقيبا على ذلك اصبحنا االن في عصر محو االمية الرقمي ،وهذا املفهوم التي تسعى إليه املجتمعات لتحقق للرقي والتقدم بين الدول املتقدمة
تكنولوجيا ،وعندما يصبح محو االمية الرقمية يشمل فئة الصم ونمكنهم من استخدام االتصاالت الرقمية الحديثة في حياتهم اليومية ،كما اشارت
دراسة عيس ى ( )2017علي فعالية شبكات التواصل االجتماعي في تنمية املهارات االجتماعية لدى الطلب الصم في مراحل التعليم املختلفة بمدينة
جدة ،واتبع البحث املنهج الوصفي التحليلي ،حيث تتم مراجعة الدبيات والدراسات السابقة واستخلص قائمة باملهارات االجتماعية للصم
ومنظومة شبكات التواصل ،وتم إعداد استبانة تقييمية الستخدام الطلب الصم شبكات التواصل االجتماعي .وأعد مقياس تقييمي للمهارات
املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية -املجلد ،8العدد ،2020 -2ص242 -225 :

230

برنامج تثقيفي للتوعية بمفهوم املواطنة الرقمية لدى الصم والعاديين :دراسة مقارنة

سحرزيان

االجتماعية في تنمية مفهوم الذات وتكوين الصدقات ،االتصال والتواصل .والعلقات الشخصية واالنتماء واملواطنة من وجهة نظر الطلب الصم
ً
التي يمكن أن تسهم شبكات التواصل االجتماعي في تنميتها لدى الطلب الصم .وتكونت عينة البحث من ( )30فردا من الطلب الصم .وتم رصد
النتائج وتحليلها إحصائيا لإلجابة عن أسئلة البحث ،وأظهرت النتائج أن الهمية النسبية التقييمية الستخدام الطلب الشبكات االجتماعية بلغت
( )%74.5مم ا يشير إلى اهتمام نسبة كبيرة منهم باستخدام تلك الشبكات ،التي احتل فيها السناب شات الترتيب الول بنسبة بلغت ( )%100تله
االنستجرام بنسبة ( )%91.7ثم الواتس آب والتويتر بنسب ( )%90ثم ماسنجر الفيسبوك بنسبة ( .)%85كما أظهرت النتائج وجود أثرا نسبيا
لشبكات التواصل االجتماعي قدره ( )%74في مفهوم الذات وتكوين الصدقات للصم .و( )%79.2في االتصال والتواصل للصم .و( )%77.1في االنتماء
واملواطنة والعلقات الشخصية للصم .وتم صياغة أهم التوصيات التطبيقية للمساهمة في توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تحسين نوعية
حياة الطلب الصم.
 .5اللياقة الرقمية (اإلتيكيت الرقمي) :تهتم املواطنة الرقمية بنشر "ثقافة اإلتيكيت" الرقمي بين الفراد وتدريبهم ليكونوا مسؤولين في ظل مجتمع رقمي
ً
جديد ،ليتصرفوا بتحضر ،مراعين القيم واملبادئ ومعايير السلوك الحسن .وغالبا ما يرى مستخدمو التكنولوجيا هذا املجال بوصفه أكثر
ً
اإلشكاليات إلحاحا عند معالجة أو تناول "املواطنة الرقمية ".كلنا يتعرف على السلوك غير القويم عند رؤيته ،إال أن مستخدمي التكنولوجيا ال
ً
يتعلمون "اللياقة الرقمية" قبل استخدامها ،كما أن كثيرا من املستخدمين يشعرون بالضيق عندما يتحدثون إلى آخرين عن ممارستهم للياقة
ً
الرقمية .وغالبا ما يتم فرض بعض اللوائح والقوانين على املستخدمين ،أو يتم حظر التقنية بكل بساطة لوقف االستخدام غير اللئق .إال أن سن
ً
ً
ً
اللوائح وصياغة سياسات االستخدام وحدها ال تكفي ،ال بد من تثقيف كل مستخدم وتدريبه على أن يكون مواطنا رقميا مسؤوال في ظل مجتمع
جديد (حسين.)2011 ،
 .6القوانين الرقمية (املسؤولية االجتماعية على العمال والفعال) :وهو الذي يقوم بمعالجة مسألة الخلقيات املتبعة داخل مجتمع التكنولوجيا،
ويفضح االستخدام غير الخلقي نفسه في صورة السرقة أو الجريمة الرقمية ،كما ُيفصح االستخدام القويم عن نفسه عبر االلتزام بقوانين املجتمع
الرقمي ،وال بد أن يعرف املستخدمون أن سرقة أو إهدار ممتلكات اآلخرين ،أو أعمالهم أو هويتهم عبر االنترنت يعد جريمة أمام القانون ،ومن هنا
توجد قوانين سنها املجتمع الرقمي ال بد من االنتباه إليها (الدهشان.)2017 ،
 .7الحقوق واملسؤوليات الرقمية :ويقصد بها إجمالي الحقوق التي تضمن لإلنسان القدرة على تداول املعلومات والبيانات في البيئة التي يعيش فيها،
والحق في الوصول إليها واستخدامها ،والقدرة على االتصال والتواصل مع ب يئته أو مع من يريد من خلل خطوط وشبكات االتصاالت ،من أجل
ضمان توفير آليات وتقنيات الوصول الرقمي إلى الجميع بل استثناء (الجزار.)2014 ،
 .8الصحة والسلمة الرقمية :لقد أصبحت التكنولوجيا الرقمية اليوم هي الرفيق الدائم لغلب الشخاص ،وال عجب في ذلك فهي تحيط بأفراد
املجتمع من ّ
كل جانب ،ويكاد ال يتم االستغناء عنها في جميع مناحي الحياة ،لذا كان من الواجب تبني عادات سليمة تضمن للفرد صحة وسلمة بدنية
ونفسية من هذا االستخدام ،وهو ما يهتم به محور الصحة والسلمة الرقمية ،حيث عرفته بأنه جميع اإلرشادات واالحتياطات اللزمة لضمان
الصحة والسلمة البدنية والنفسية من جراء استخدام التقنيات الرقمية (املسلماني.)2014 ،
ً
 .9المن الرقمي (الحماية الذاتية) :ال يخلو أي مجتمع من أفراد يمارسون سرقة ،أو تشويه أو حتى تعطيل اآلخرين .ينطبق هذا تماما على املجتمع
الرقمي .فل يكفي مجرد الثقة بباقي أعضاء املجتمع الرقمي لضمان الوقاية والحماية والمان .وال بد من اتخاذ كافة التدابير اللزمة بهذا الخصوص،
فنحن نضع القفال على أبواب بيوتنا ،وأجهزة اإلنذار في منازلنا لتوفير مستوى معين من الحماية .وال بد من تطبيق أمثلة مباشرة في املجتمع الرقمي.
ومن هنا ،ال ب د أن يتوفر لدينا برنامج حماية من الفيروسات ،وعمل نسخ احتياطية من البيانات ،وتوفير معدات وآليات التحكم املوجه .وبوصفنا
مواطنين مسئولين ،فل بد من حماية ما لدينا من معلومات من أي قوة خارجية من شأنها أن تقوم بتخريب أو تدمير هذه املعلومات .الدهشان(
 ،)2017وأضاف املحمد ( )2019في دراسته إلى معرفة العوامل املؤثرة على قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة املرحلة الثانوية ،وأظهرت النتائج أن
جميع هذه املجاالت التي تمثل العوامل املؤثرة على قيم املواطنة الرقمية لدى طلبة املرحلة الثانوية في محافظة املفرق من وجهة نظر املعلمين جاءت
بدرجة متوسطة ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات أفراد العينة للعوامل املؤثرة على قيم املواطنة الرقمية لهذه املجاالت لدى طلبة
املرحلة الثانوية في محافظة املفرق تعزى ملتغير الجنس ،ولصالح اإلناث ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الخبرة ،ولصالح ذوي خبرة
أكثر من  10سنوات ،وعدم وجود فروق تعزى ملتغير املؤهل العلمي ،ووجود فروق تعزى ملتغير الدورات التدريبية ،ولصالح الحاصلين على دورة
واحدة ،وخرجت الدراسة بمجموعة توصيات أهمها ثقيف الطلبة بالطرق السليمة للستخدام الصحي للتكنولوجيا ،واملساعدة على تنمية مهارات
التواصل الرقمي بين الطلبة واملجتمع املحلي.
املتطلبات الالزمة لتوظيف املواطنة الرقمية في التعليم املدرس ي:
وقد تم تحديد مجموعة من املتطلبات اللزمة لتوظيف املواطنة الرقمية في التعليم املدرس ي ،وذلك باالستناد إلى أبعاد املواطنة وعناصرها ،وهذه
املتطلبات كما ذكرها كل من (العقاد :2017 ،الغا :2017 ،املصري )2017 ،هي:
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ا
أوال :تمكين االتصال والتواصل داخل املؤسسة التعليمية :وهذا يتطلب توفير شبكة انترنت ،وأجهزة وتقنيات رقمية حديثة ،وبرمجيات تعليمية
رقمية لجميع املواد الدراسية ،والسماح للمعلمين والطلبة استخدامها وتوظيفها في عمليتي التعلم والتعليم ،وتدريب املعلمين والطلبة ومديري
املؤسسات التعليمية في مجال التقنيات الرقمية.
ا
ثانيا :عقد لقاءات توعوية للمعلمين والطلبة :وذلك حول آليات التعامل السليم مع املواقع التجارية املتاحة عبر شبكة االنترنت ،وتوزيع نشرات
ً
تثقيفية على الطلبة واملعلمين ومديري املؤسسات التعليمية تتناول أساسيات عملية الشراء والدفع من البطاقات البنكية ،وإتاحة فرصا متساوية
ّ
للجميع من أجل التدريب والتعلم في مجال استخدام املواقع التجارية املوثوقة التي تؤمن حماية للمستخدمين.
ا
ثالثا :توجيه االهتمام ا نحو نوعية التكنولوجيا الواجب إقتنائها وتعلمها والتدرب عليها :حيث يستوجب على املؤسسة التربوية أن توجه ..والسلوب
المثل في تشغيلها واالستفادة منها ،ويتطلب هذا تدريب الطلبة على بحث ومعالجة معقدة من بينها محو المية الرقمية ،حيث يتعاملون في ّ
ظل مجتمع
ً
رقمي ،ولذا فإن املواطنة الرقمية تقوم على تعليم وتثقيف الطلبة بأسلوب جديد آخذا في االعتبار حاجة هؤالء الطلبة إلى مستوى عال من مهارات محو
المية املعلوماتية ،وقام اوزترك) Ozturk (2012بالكشف عـ ــن اسـ ــتخدام معلمـ ــي الدراسـ ــات االجتماعيـ ــة لتكنولوجي ــا املعلومـ ــات واالتصـ ــاالت
واملعوقـ ــات التـ ــي تـ ــواجههم ،اس ــتخدمت الدراس ــة امل ــنهج الوص ــفي املس ــحي ،وتألف ــت أداة الدراس ــة م ــن اس ــتبانة وبطاق ــة ملحظ ــة تض ــمنت وس ــائل
ً
تكنولوجي ــا املعلوم ــات واالتص ــاالت ف ــي التعل ــيم ،تكون ــت عين ــة الدراســة م ــن 18معلم ـا م ــن معلم ــي الدراس ــات االجتماعي ــة ف ــي تركيــا ،وق ــد أظهــرت نت ــائج
الدراسـ ــة أن استخدام معلمـ ــي الدراسـات االجتماعي ــة لتكنولوجيـا املعلوم ــات واالتصــاالت مــنخفض ،واملعوقــات الرئيس ــة لعدم اسـ ــتخدام تكنولوجيـ ــا
املعلومـ ــات واالتصاالت تعود لنقص املعدات ،واملمارسـ ــات التعليمي ــة التقليديــة ،ونقـص املــوارد التعليميـة ،ونقــص التدريب للمعلمين أثناء الخدمة،
وعدم وجود الوقت الكافي الستخدامها.
ّ
ا
رابعا :تنظيم لقاءات تدريبية لتنمية مهارات املعلمين :وهي املهارات املتعلقة بتنفيذ أنشطة تعلم رقمية تراعي الفروق الفردية بين املتعلمين ،وتنظم
ّ
ندوات وبرامج تعليمية حول أخلقيات التعامل الرقمي وسبل االستفادة من التقنيات الرقمية في عملية التعل م والتعليم ،وهذا ما اكده ازمن وكنان
) ISMAN Canan(2013في دراسته التي ه ــدفت إلى التع ــرف إلـ ــى درج ــة املواطن ــة الرقمي ــة لـدى الطلب ــة املعلم ــين ف ــي تركيـا وعلقته ــا باســتخدام االنترن ــت.
ً
ت ــم اس ــتخدام امل ــنهج الوص ــفي املس ــحي ،وتكون ــت عين ــة الدراس ــة م ــن 229طالبـا وطالب ــة ف ــي كلي ــة التربي ــة لع ــداد املعلم ــين ف ــي جامع ــة س ــكاريا ف ــي تركيـا،
وأظه ــرت النت ــائج أن درج ــة املواطن ــة الرقمي ــة ل ــدى عين ــة الدراس ــة متوس ــطة ،كم ــا أظه ــرت النت ــائج وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة إحصــائية ف ــي التق ــديرات
وف ــق متغي ـرات الج ــنس واملرحلــة وام ــتلك الحاس ــوب ،ووجود علقة ارتباطية إيجابية بين استخدام النترنت واملواطنة الرقمية.
ا
خامسا :عقد لقاءات توعوية :وهذه االجتماعات تخص منتسبي املؤسسة التعليمية لزيادة وعيهم بالقوانين والعقوبات الخاصة بمكافحة الجرائم
الرقمية.
ا
سادسا :توزيع نشرات إرشادية وتوجيهية داخل املؤسسة التعليمية :وذلك فيما يتعلق حول أضرار استخدام برامج القرصنة والبرمجيات الخبيثة،
وأضرار العبث بمحتوى املواقع اإللكترونية وعقوبة انتحال شخصيات اآلخرين على شبكات اإلنترنت( .العقاد :2017 ،الغا :2017 ،املصري.)2017 ،
وقد جاءت العديد من الدراسات تؤكد على ضرورة الوعي ،مثل ما قدمته دراسة اسيندا ) Asunda (2012التي ه ــدفت إل ــى وض ــع تص ــور مقت ــرح ق ــائم
عل ــى مع ــايير ال ــوعي التكنول ــوجي كأســاس للتعل ــيم الق ــائم عل ــى منح ــى العل ــوم والتكنولوجي ــا والهندس ــة والرياض ــيات،وذلــك لتعزيــز ال ــوعي ف ــي ه ــذا
املجــال ،وق ــد شــارك العدي ــد م ــن الجه ــات املهتم ــة واملختص ــة ف ــي وضــع مع ــايير له ـ ـذا املج ــال ،حي ــث يمك ــن توظي ــف ه ــذه املعــايير فــي بــرامج التعلــيم التقنــي
واملهنــي مــن أجــل إعــداد الطلبــة لوظــائف القــرن الحــادي والعش ـرين .وأوص ــت الدارسة بإع ــادة النظ ــر فــي ب ـرامج إع ــداد معلم ــي التعل ــيم التقن ــي واملهن ــي
لتتلءم مع تطبيق الوعي التنور ملنحنى .stem
املعايير الالزمة لتوظيف املواطنة الرقمية في التعليم املدرس ي:
وهناك مجموعة من املعايير اللزمة لتوظيف املواطنة الرقمية في التعليم املدرس ي ،وتوزع على الطلبة واملعلمين واملدراء وهي:
ا
أوال :املعايير املتعلقة بالطلبة :يفهم الطلب القضايا اإلنسانية والثقافية واالجتماعية وذات الصلة بالتكنولوجيا وممارسة السلوكيات الخلقية
والشرعية ويقومون بالدعوة إلى املمارسة اآلمنة والقانونية واالستخدام املسؤول للمعلومات والتقنية ،وقد قام الحارثي ()2016بدراسة أشارت إلــى
معرف ــة درج ــة إسـهام بعض ش ــبكات التواص ــل االجتم ــاعي ف ــي تعزي ــز مفه ــوم املواطن ــة الرقمي ــة م ــن وجه ــة نظ ــر طالب ــات جامع ــة الم ــام محم ــد ب ــن ســعود
بالريـاض .ت ــم اس ــتخدام امل ــنهج الوص ي وتكونــت عين ــة الدراس ــة مــن 100طالبـة ،وبين ـت النت ــائج أن مواق ــع التواص ــل االجتم ــاعي تس ــهم ف ــي تعزي ــز
املواطنـ ــة الرقميـ ــة بدرجـ ــة جي ــدة وأن أهـ ــم هـ ــذه املواقـ ــع مـوقعي تويتر وسـناب شات .TWITTER – SNAP CHAT
الحارثي ( )2016أجرى دراس ــة هــدفت إلــى معرفـة درجــة إس ــهام بعض ش ــبكات التواص ــل االجتم ــاعي ف ــي تعزي ــز مفهــوم املواطن ــة الرقمي ــة م ــن وجه ــة نظــر
طالبـات جامعـة المام محم ــد بــن سـعود بالري ــاض .تــم اس ــتخدام امل ــنهج الوص ــفي وتكونــت عينــة الدراس ــة مــن 100طالبة ،وبينــت النتائج أن مواقع
التواصـل االجتم ــاعي تسـهم ف ــي تعزي ــز املواطنـ ــة الرقميـ ــة بدرجـ ــة جي ــدة وأن أهـ ــم هـ ــذه املواقـ ــع مـ ــوقعي تــيتر وسـناب شـات .TWITTER – SNAP CHAT
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سحرزيان

ا
ثانيا :املعايير املتعلقة باملعلمين :حيث يجب على املعلم مساعدة الطلبة على فهم التكنولوجيا الرقمية وقيمها التي تجعلهم باملعنى الحقيقي مواطنين من
العالم ،على النحو التالي:
ّ
• يجب أال ينظر الطلب إلى التكنولوجيا على أنها مجرد مجموعة من اللعاب والدوات تسمح لألفراد بالتواصل.
• الوعي بمشاركات الطلبة في العالم االفتراض ي الرقمي وقيمه.
• تضمين البيئة االفتراضية بتفاعلتها املختلفة في أنشطتهم وممارساتهم التدريسية.
• إتقان ملهارات البحث عن املعلومات والتعلم مدى الحياة.
ً
ً
ً
• امتلك املعرفة حول كيف وملاذا يمكن املساهمة في للمجتمع الكوني الرقمي على اإلنترنت ،وكيف يكون معلما رقميا مسؤوال.
وهذا ما جاء بدراسة الشويلي ( )2018التي هدفت إلى الدراسة التعرف إلى مستوى الوعي التكنولوجي لدى معلمي الدراسة االجتماعية في مديرية
تربية إربد الولى وعلقته باملواطنة الرقمية .تم استخدام املنهج الوصفي ،واستبانتين تضمنتا فقرات الوعي التكنولوجي وفقرات املواطنة الرقمية،
ً
وتكونت عينة الدراسة من( )142معلما ومعلمة من معلمي الدراسات االجتماعية في املدارس الحكومية التابعة ملديرية تربية إربد الولى .وأظهرت النتائج
ّأن مستوى الوعي التكنولوجي لدى معلمي الدراسات االجتماعية في مديرية تربية إربد الولى مرتفع ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات
أفراد عينة الدراسة وفق متغيرات الجنس والتخصص واملؤهل العلمي ،ووجود فروق وفق متغير الخبرة لصالح ( )10-5سنوات .وأظهرت النتائج ّأن
مستوى الوعي بمفاهيم املواطنة الرقمية لدى معلمي الدراسات االجتماعية في مديرية تربية إربد الولى مرتفع ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في
تقديرات أفراد عينة الدراسة وفق متغيرات الخبرة والتخصص واملؤهل العلمي ،ووجود فروق وفق متغير الجنس لصالح الذكور .وأظهرت النتائج وجود
علقة ارتباطية إيجابية بين مستوى الوعي التكنولوجي ومفاهيم املواطنة الرقمية .وفي ضوء النتائج قدم الباحث توصيات عدة منها :دعم الوعي
التكنولوجي في مجالي املعرفة واملهارات.
ا
ً
ثالثا :املعايير املتعلقة بمدراء املدرسة :يصوغ املدراء التربويون وييسرون فهما للقضايا االجتماعية والخلقية والقانونية واملسؤوليات املرتبطة بثقافة
رقمية متطورة ويقومون على كفالة الفرص املتساوية للحصول على الدوات واملوارد الرقمية امللئمة لتلبية احتياجات جميع الطلب لتعزيز التفاعلت
االجتماعية املسؤولة ذات الصلة باستخدام التكنولوجيا واملعلومات ،ويكونون قدوة في تطبيق ذلك ومن خلل ما سبق يخلص الباحث إلى القول بأن
تفعيل االتصال والتواصل الرقمي داخل املؤسسة التربوية يتطلب توفير شبكة إنترنت ،وأجهزة وتقنيات رقمية حديثة ،وبرمجيات تعليمية رقمية لجميع
املواد الدراسية ،والسماح للمعلمين والطلبة استخدامها وتوظيفها في عمليتي التعليم والتعلم ،وتدريب املعلمين والطلبة ومديري املؤسسات التعليمية في
مجال التقنيات التربوية ،يضاف إلى ذلك توجيه الرقابة واإلرشاد للطلبة وتوجيههم في استخدام اإلنترنت( .مكتب التربية العربي)2015 ،

إجـراءات الدراسـة:

ا
أوال  :منهج الدراسة والتصميم التجريبي:
تعتمد الدراسة الراهنة على املنهج التجريبي باعتبارها تجربة هدفها التعرف على فعالية برنامج تثقيفي (كمتغير مستقل) في التوعية بمفهوم
املواطنة الرقمية لدى عينة من السامعين والصم (كمتغير تابع) والذي تم تقديمه للمجموعة التجريبية والذي يقوم على التدريب والتوعية ،كما تعتمد
الدراسة على التصميم التجريبي ذي املجموعتين إحداها املجموعة التجريبية الولى للعاديين واملجموعة التجريبية الثانية الصم .
ا
ثانيا :العـيـنة:
اشتملت العينة على ( )40طالبة من كلية املجتمع جامعة تبوك قسم علوم الحاسب ،مقسمين ( )20من الطالبات الصم وعدد ( )20من الطالبات
ً
العاديين ،تراوحت أعمارهم بين()25-18عاما ،وقد روعي في اختيار عينة الدراسة ما يلي:
 .1اقتصرت العينة على اإلناث لحرية التعامل وسهولة الوصول للعينة بالنسبة للباحثة.
 .2أن يكون العمر لجميع الطالبات السامعات وفئة الصم مما يتجاوز عمرهن ما بين ( )24-18سنة.
 .3روعي في عينة الدراسة فئة الصم املستخدمين للغة اإلشارة في التعامل مع اآلخرين ،وكون الباحثة مترجمة للغة االشارة لم يكن هناك أي عائق في
التواصل.
 .4وإن جميع عينة الدراسة يمتلكن أجهزة رقمية ويستخدمن اإلنترانت.
 .5وتم تطبيق اختبار لجون رافن للمصفوفات املتتابعة الصور والتصحيح القياس ي املحوسبة (سفيان)2008 ،
وقد تمت مجانسة أفراد املجموعة في كل من العمر الزمنى والذكاء امتلك أجهزة رقمية والجدول التالي يوضح ذلك:
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جدول ( :)1نتائج تحليل التباين بطريقة كروسكال – واليزللفروق بين رتب درجات املجموعتين ودالالتها في املتغيرات الخاصة باملجانسة
البيان
املتغير
العمر
الذكاء
امتلك أجهزة ذكية

املجموعة

العدد

متوسط الرتب

التجريبية عاديين

20

9,94

التجريبية صم
التجريبية عاديين
التجريبية صم
التجريبية عاديين

20
20
20
20

12,19
11,25
11,81
11,5

التجريبية صم

20

15

كا 2

مستوى الداللة

2.444

غير دالة

0.932

غير دالة

1,558

غير دالة

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق بين املجموعتين في متغيرات العمر والذكاء وامتلك أجهزة ذكية مما يعنى تجانس املجموعتين في هذه
املتغيرات.
اا
ثالثا :أدوات الدراسة:
 .1مقياس املواطنة الرقمية (إعداد الباحثة):
قامت الباحثة بإعداد مقياس املواطنة الرقمية للعاديين والصم وقد تكون من عدة أبعاد:
السلوك الرقمي :كيفية التعامل بشكل حضاري عبر االنترنت ،واالتصال الرقمي :التبادل والتواصل الرقمي بين االفراد عبر االنترنت ،والمن الرقمي:
الوعي السليم باآلمن الرقمي الصحي والنفس ي عبر االنترنت ،واللوائح الرقمية :االلتزام بالقوانين واحترام االخرين في استخدام االنترنت ،وكل بعد يتكون
من عشر فقرات لكل بند من البنود االربعة بإجمالي اربعين فقرة.
اتبعت الباحثة الخطوات التالية في إعداد مقياس املواطنة الرقمية:
 .1االطلع على املقاييس في مجال املواطنة الرقمية سواء التي صممت للعاديين أو للمعاقين املوجودة بالدراسات والبحاث العلمية .
 .2االطلع على الدراسات السابقة مثل املحمد ( ،)2019دراسة عيس ى ( ،)2017دراسة الشويلي ( ،)2018دراسة دانر وبيس (Danner & Pessu,
) ،2013ازمن وكنان ) (ISMAN & Canan, 2013التي تناولت املواطنة الرقمية عامة ولدى املعاقين بصفة خاصة.
 .3في ضوء ما سبق تم إعداد مقياس للمواطنة الرقمية ويشتمل على املحاور التالية:
أ) السلوك الرقمي
ب) االتصال الرقمي
ج) المن الرقمي
د) اللوائح الرقمية
وقد شمل كل محور من املحاور السابقة على عشر بنود (فقرات) في صورة املقياس النهائية بعد التحكيم.
الخصائص السيكومترية للمقياس:
صدق املقياس) :صدق املحكمين) تم عرض املقياس على مجموعة من الخبراء واملحكمين من تخصص علم النفس والتربية الخاصة وعددهم ()8
للتعرف على مدى كفاءتها في تحديد االحتياجات للتطوير ،وأسفرت هذه املرحلة من التحكيم على:
• تم استبعاد العبارات التي حققت نسبة أقل من  %85من رأي املحكمين.
• وافق غالبية الخبراء على محاور وعبارات املقياس مع تعديل صياغة بعض الفقرات.
• هذا وقد بلغت عدد فقرات املقياس البعاد الربعة على ( )40مفردة في صورته النهائية.
• وقد تم تحديد تعليمات إجابات املقياس وفق أسلوب ليكرت متدرج البدائل.
• وتم إجراء امللحظات املقترحة والتي أجمع عليها املحكمين وبذلك تم التحقق من صدق املحكمين للمقياس وطبق بصورته النهائية على الطالبات.
الصدق البنائي :لتحديد الصدق تم حساب معاملت ارتباط بيرسون لقياس العلقة بين درجة كل بعد من أبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس كما
هو موضح بالجدول:
جدول ( :)2معامالت االرتباط ألبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس (العينة االستطالعية ن=)40
البنود
السلوك الرقمي
االتصال الرقمي
المن الرقمي
اللوائح الرقمية

معامل االرتباط
0,891
0,913
0,892
0,883

ً
يتضح من الجدول أن جميع معاملت االرتباط دالة إحصائيا وبدرجة قوية عند مستوى  0,01وبذلك تعد بنود املقياس صادقة ملا وضعت لقياسه.
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ثبات املقياس:

• وقد تم التطبيق االستطلعي للمقياس على مجموعة من الطلب العاديين والصم خارج العينة االساسية وعددهم ( ،)40وذلك لتحديد معامل
الثبات للمقياس ،وقد بلغ معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية وهو ( )0,88وهو معامل مناسب جدا يشبر إلى ثبات املقياس.
• معامل الثبات بطريقة ألفاكرونباخ لبنود املقياس وفقراته كما يوضحها الجدول(: )3
جدول ( :)3معامالت االرتباط ألبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس (العينة االستطالعية ن=)40
البنود
السلوك الرقمي
االتصال الرقمي
المن الرقمي
اللوائح الرقمية
املقياس الكلي

عدد الفقرات
10
10
10
10
40

معامل االرتباط
0,88
0,89
0.88
0,87
0,90

يتضح من الجدول السابق لجمع فقرات املقياس بطريقة ألفا كرونباخ  0,91وهذ يعني أن معامل الثبات مرتفع.
 .2البرنامج التثقيفي (إعداد الباحثة):
مصادربناء البرنامج:
• تم إعداد البرنامج التثقيفي ً
بناء على مسح مرجعي للمراجع العلمية والبحوث مثل :العقاد ،2017 ،الغا ،2017 ،املصري ،2017 ،ودراسة املحمد
( ،)2019دراسة عيس ى ( ،)2017دراسة الشويلي ( ،)2018دراسة دانر وبيس ) ،(Danner & Pessu, 2013ازمن وكنان (ISMAN & Canan,
) 2013التي تناولت البرامج التثقيفية واملواطنة الرقمية.
• خبرة الباحثة بمجال التربية الخاصة ومجال تخصصها الدقيق اإلعاقة السمعية ،وخبرتها بإعداد البرامج للصم وترجمتها بلغة اإلشارة ،وكون
الباحثة مشرفة برنامج الصم في التعليم الجامعي جعلها أقرب معرفة بخصائصهم التعليمية واالجتماعية ،ساهم ذلك بشكل فعال في بناء
البرنامج.
هدف البرنامج :يهدف البرنامج التثقيفي إلى تقديم الوعي بمفهوم املواطنة الرقمية للطالبات العاديين والصم بالجامعة.
أسس بناء البرنامج :بناء البرنامج كان على أساس تنمية الوعي والوقاية للطالبات من الدخول في السلبيات التكنولوجية والتى اصبحت منتشرة باملجتمع
ً
الرقمي ،لذلك كان البد من رسم سياسة توعوية تثقيفية للستخدام االفضل واآلمن للتصاالت الرقمية الحديثة ،ودلك تمهيدا لنشر ثقافة املواطنة
الرقمية واملشاركة االيجابية في التكنولوجية وحمايتهم من التأثيرات السلبية النتشار التكنولوجيا ،لذلك كان تأسيس البرنامج كالتالي:
• ارتباط محتوى البرنامج بأهدافه.
• تنوع الساليب املستخدمة داخل البرنامج (ورش ،محاضرة ،ندوة ،أنشطة).
• تم تقديم محتوى البرنامج وفقا الحتياجات كل من الطالبات العاديين والصم.
• تقديم الخبرات في مجال املواطنة الرقمية بأبعادها الربعة بشكل متدرج من التعرف باملفهوم باملواطنة الرقمية السلوك الرقمي واالتصال الرقمي
والمن الرقمي واللوائح الرقمية.
أساليب التدريس املستخدمة بالبرنامج:
• املناقشة والحوار
• النمذجة
• التعلم التعاوني
• لعب الدور
األدوات املستخدمة بالبرنامج:
• البروجكتر (جهاز العرض فوق الرأس ي)
• الجهزة الذكية
• عروض تقديمية
• بعض اللوحات الرقمية (لوحات توعوية)
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مكان ومدة تنفيذ البرنامج التثقيفي:
تم تطبيق البرنامج بكلية املجتمع قسم علوم الحاسب (حيث هو القسم الوحيد في الوقت الحالي بالجامعة الذى تم إلحاق الصم به على مستوى
ً
الجامعة) ،أما مدة تطبيق البرنامج التثقيفي كانت ( )7أسابيع بواقع جلستين أسبوعيا ،للمجموعتين الصم والعاديين مع وجود الباحثة كمترجمة لغة
إشارة ،واالستعانة باملتعاونات بالكلية كمترجمات إضافيات للصم ،إضافة إلى جلستين أحدهما افتتاحية والخرى التتبعية.
ا
رابعا :األساليب اإلحصائية املستخدمة :
هذا وقد تمثلت الساليب اإلحصائية املستخدمة في الساليب البارامترية التالية :استخدام اختبار ت  t-testللفروق بين املجموعات وقد تم
استخدامه ً
بناء على دراسة خصائص متغيرات الدراسة (عبد الحميد ،)2016 ،وذلك من خلل حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية واملعروفة
اختصارا ب ـ. Spss.V.13

نتائــج الدراسة:

ا
أوال  :نتائج التساؤل األول:
لإلجابة علي تساؤل الدراسة الذي ينص على (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية للمجموعتين
التجريبيتين "عاديين وصم " في القياس القبلي قبل بدء البرنامج التثقيفي؟) استخدمت الباحثة إختبار الفروق بين املتوسطات الحسابية ،T-Test
الهدف معرفة مدى وجود فروق واضحة بين املجموعتين وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
جدول( :)4يوضح نتائج اختبارت لعينتين مستقلتين عاديين وصم " في القياس القبلي قبل بدء البرنامج التثقيفي من حيث املتوسط ،واالنحراف املعياري ،وعدد

أفراد العينة ،ودرجات الحرية ،وقيمه" ت ،ومستوى الداللة ا إلحصائية
املجموعات

ن

م

ع

درجة الحرية

قيمة ت

مستوى الداللة

املجموعة التجريبية (عاديين -قبلي)

20

84,60

4.17

38

1.48

0.145

املجموعة التجريبية (صم  -قبلي)

20

80.47

11.70

ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )0,01على مقياس املواطنة الرقمية أفراد املجموعة التجريبية عاديين
وصم قبل تطبيق البرنامج.
ا
ثانيا :نتائج التساؤل الثاني:
لإلجابة على تساؤل الدراسة الذي ينص على (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية للمجموعة
التجريبية " صم " في القياس القبلي والقياس البعدي بعد تطبيق البرنامج التثقيفي؟) استخدمت الباحثة إختبار الفروق بين املتوسطات الحسابية
 ،T-Testالهدف معرفة مدى وجود فروق واضحة بين املجموعة في القياسين وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
جدول( :)5يوضح نتائج اختبار ت لعينة الصم " في القياس القبلي والبعدي من حيث املتوسط ،واالنحراف املعياري ،وعدد أفراد العينة ،ودرجات الحرية،
وقيمه" ت ،ومستوى الداللة ا إلحصائية
املجموعات

ن

م

ع

درجة الحرية

قيمة ت

مستوى الداللة

املجموعة التجريبية (صم -قبلي)

20

80.47

11.70

38

4.498

0.01

املجموعة التجريبية (صم  -بعدي)

20

88.14

8.22

ً
ويتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( ) 0,01على مقياس املواطنة الرقمية أفراد املجموعة التجريبية الصم قبل
تطبيق البرنامج والصم بعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي مما يدل على فاعلية البرنامج.
ا
ثالثا :نتائج التساؤل الثالث:
لإلجابة على تساؤل الدراسة الذي ينص على (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية للمجموعة
التجريبية "عاديين " في القياس القبلي والقياس البعدي بعد تطبيق البرنامج التثقيفي؟) استخدمت الباحثة إختبار الفروق بين املتوسطات
الحسابية  ،T-Testالهدف معرفة مدى وجود فروق واضحة بين املجموعة في القياسين البعدي والقبلي وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
جدول( :)6يوضح نتائج اختبار ت لعينة العاديين في القياس القبلي والبعدي من حيث املتوسط ،واالنحراف املعياري ،وعدد أفراد العينة ،ودرجات الحرية،
وقيمه" ت ،ومستوى الداللة ا إلحصائية
املجموعات
املجموعة التجريبية (عاديين -قبلي)

ن
20

م
84,60

ع
4.17

املجموعة التجريبية (عاديين  -بعدي)

20

89.70

5.32
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38

قيمة ت
3.257

مستوى الداللة
0.01
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ً
ويتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )0,01على مقياس املواطنة الرقمية أفراد املجموعة التجريبية العاديين قبل
تطبيق البرنامج والعاديين بعد تطبيق البرنامج لصالح التطبيق البعدي للعاديين مما يدل على فاعلية البرنامج.
ا
رابعا :نتائج التساؤل الرابع:
لإلجابة على تساؤل الدراسة الذي ينص على (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية
للمجموعتين التجريبيتين "عاديين وصم" في القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج التثقيفي؟) استخدمت الباحثة إختبار الفروق بين املتوسطات
الحسابية  ،T-Testالهدف معرفة مدى وجود فروق واضحة بين املجموعتين العاديين والصم وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
جدول(  :)7يوضح نتائج اختبار ت لعينتين مستقلتين عاديين وصم في القياس البعدي من حيث املتوسط ،واالنحراف املعياري ،وعدد أفراد العينة ،ودرجات
الحرية ،وقيمه" ت ،ومستوى الداللة ا إلحصائية
املجموعات
املجموعة التجريبية (عاديين -بعدي)

ن
20

م
89,70

ع
5.32

املجموعة التجريبية (صم  -بعدي)

20

88.14

8.22

درجة الحرية
38

قيمة ت
0.716

مستوى الداللة
0.478

ً
ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )0,01على مقياس املواطنة الرقمية أفراد املجموعة التجريبيتين العاديين
والصم في القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج ،يعزى ذلك إلى فعالية البرنامج على املجموعتين العاديين والصم.
ا
خامسا :نتائج التساؤل الخامس:
لإلجابة على تساؤل الدراسة الذي ينص على (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية
للمجموعة التجريبية "عاديين " في القياسين البعدي والتتبعي للبرنامج التثقيفي ملدة شهرمن تطبيق البرنامج؟) استخدمت الباحثة إختبار الفروق
بين املتوسطات الحسابية  ،T-Testالهدف معرفة مدى وجود فروق واضحة بين املجموعتين ،وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
جدول(  :) 8يوضح نتائج اختبار ت لعينة العاديين في القياس البعدي والتتبعي من حيث املتوسط ،واالنحراف املعياري ،وعدد أفراد العينة ،ودرجات الحرية،
وقيمه" ت ،ومستوى الداللة ا إلحصائية
املجموعات
املجموعة التجريبية (عاديين -بعدي)

ن
20

م
89,70

ع
5.32

املجموعة التجريبية (عاديين  -تتبعي)

20

89.10

9.17

درجة الحرية
38

قيمة ت
0.247

مستوى الداللة
0.808

ً
ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )0,01على مقياس املواطنة الرقمية أفراد املجموعة التجريبية العاديين
في القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج والتتبعي بعد فترة من تطبيق البرنامج ،يعزى ذلك إلى فعالية البرنامج على املجموعة التجريبية عاديين في
القياسين.
ا
سادسا :نتائج التساؤل السادس:
لإلجابة على تساؤل الدراسة الذي ينص على (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية
للمجموعة التجريبية " صم " في القياس البعدي والقياس التتبعي على البرنامج التثقيفي؟) استخدمت الباحثة إختبار الفروق بين املتوسطات
الحسابية  ،T-Testالهدف معرفة مدى وجود فروق واضحة بين املجموعتين ،وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
جدول( :)9يوضح نتائج اختبار ت لعينة الصم في القياس البعدي والتتبعي من حيث املتوسط ،واالنحراف املعياري ،وعدد أفراد العينة ،ودرجات الحرية ،وقيمه
"ت ،ومستوى الداللة ا إلحصائية
املجموعات
املجموعة التجريبية (صم -بعدي)

ن
20

م
88,14

ع
8.22

املجموعة التجريبية (صم  -تتبعي)

20

89.23

5.29

درجة الحرية
38

قيمة ت
0.163

مستوى الداللة
0.871

ً
ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )0,01على مقياس املواطنة الرقمية أفراد املجموعة التجريبية الصم في
القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج والتتبعي بعد فترة من تطبيق البرنامج ،يعزى ذلك إلى فعالية البرنامج على املجموعة التجريبية صم.
ا
سابعا :نتائج التساؤل السابع:
لإلجابة على تساؤل الدراسة الذي ينص على (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات مقياس املواطنة الرقمية
للمجموعتين التجريبية "عاديين وصم " في القياس التتبعي على البرنامج التثقيفي؟) استخدمت الباحثة إختبار الفروق بين املتوسطات الحسابية T-
 ،Testالهدف معرفة مدى وجود فروق واضحة بين املجموعتين ،وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:
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جدول( :)10يوضح نتائج اختبارت لعينتين مستقلتين عاديين وصم " في القياس التتبعي من حيث املتوسط ،واالنحراف املعياري ،وعدد أفراد العينة ،ودرجات
الحرية ،وقيمه" ت ،ومستوى الداللة ا إلحصائية
املجموعات
املجموعة التجريبية (عاديين -تتبعي)

ن
20

م
89,10

ع
9.17

املجموعة التجريبية (صم  -تتبعي)

20

89.23

5.29

درجة الحرية
38

قيمة ت
0.059

مستوى الداللة
0.953

ً
ويتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى ( )0,01على مقياس املواطنة الرقمية أفراد املجموعة التجريبيتين العاديين
والصم في القياس التتبعي بعد تطبيق البرنامج ،يعزى ذلك إلى فعالية البرنامج على املجموعتين.
تفسير ومناقشة النتائج:
أظهرت النتائج إن البرنامج التثقيفي له تأثير إيجابي وفعال على مستوى العداد والتنفيذ على الطالبات ،وذلك من خلل التعزيز اإليجابي الذى ظهر
لدى الطالبات في مستوى قيم املواطنة ،والنتائج التي وضحت من التطبيق الفروق اإلحصائية بين التطبيق القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبيتين
للطالبات العاديين والصم لصالح التطبيق البعدي ،وذلك يرجع إلى مدى فعالية البرنامج التثقيفي ،وهذا ما أكده الصمادي ( )2017جملة من املعايير
التي البد أن يلتزم بها الطلبة عند استخدامهم للوسائط الرقمية ،واملتمثلة في مجموعة الحقوق والواجبات التي يتمتعون بها ويلتزمون بها أثناء
استخدمهم لهذه الوسائط ،إن مفهوم املواطنة الرقمية له علقة قوية بمنظومة التعليم ،لنها الكفيلة بمساعدة املعلمين والتربويين عموما وأولياء
المور لفهم ما يجب على الطلب معرفته من أجل استخدام التكنولوجيا بشكل مناسب ،واملواطنة الرقمية هي أكثر من مجرد أداة تعليمية ،بل هي
ً
وسيلة لعداد الطلب للنخراط الكامل في املجتمع واملشاركة الفاعلة في خدمة مصالح الوطن عموما وفي املجال الرقمي خصوصا( .الجزار.)2014 ،
وتتضح نتائج الدراسة في تمثيل البلد املستخدم للتكنولوجيا بأحسن صورة من خلل السلوك الرقمي السليم ،ونشر ثقافة حرية التعبير املصحوبة
ً
بالشكل الخلقي واالجتماعي بدافع الرقابة الذاتية وفق ضوابط الدين والقيم ،وهذا ما تم بثه من خلل جلسات البرنامج ،وأيضا التأكيد على عدد من
العناصر الخرى للمواطنة الرقمية كالوصول الرقمي والسلوك الرقمي والحقوق والواجبات والمن الرقمي ،وهذا ما أكدته املسلماني ( .)2014وتهتم
املواطنة الرقمية بنشر ثقافة االحترام الرقمي بين الفراد وتدريبهم ليكونوا مسؤولين في ظل مجتمع رقمي جديد ،ليتصرفوا بتحضر ،مراعين القيم
واملبادئ ومعايير السلوك الحسن .ولن التكنولوجيا شقت طريقها إلى جميع مجاالت الفرد الحياتية ،فل بد من وضع االستراتيجيات املناسبة لنشر
ً
ثقافة املواطنة الرقمية بين جميع شرائح املجتمع إلعداد نشء رقمي صالح ،وفق برامج ومشاريع بدءا بالسرة وتمتد إلى جميع املؤسسات التعليمية
ً
والتربوية ،حتى نتمكن فعل من تعزيز حماية مجتمعنا من اآلثار السلبية املتزايدة للتكنولوجيا ،مع تعزيز االستفادة املثلى منها للمساهمة في تنمية
ً
مجتمع املعرفة وبناء االقتصاد الرقمي الوطني .وال بد للجميع أفرادا ومؤسسات من أن يتحمل مسؤوليته تجاه هذا املوضوع الحيوي املهم( .الشويلي
.)2017.
وتعزو الباحثة تقارب الفروق بين الطالبات العاديات والصم في فهم املواطنة الرقمية ،إلى أن مفهوم املواطنة الرقمية مفهوم حديث وإنه كلما زاد
استخدام التكنولوجيا كلما زاد مفهوم املواطنة الرقمية والوعي بها ،وهذا ما أكدته دراسة ) (ISMAN & Canan, 2013بمدى حداثة املواطنة الرقمية
وأهمية التوعية بها .وأكدت النتائج على أهمية نشر ثقافة املواطنة الرقمية من خلل املؤسسات التعليمية املختلفة وال سيما طلب الجامعة ،التي
أوضحت النتائج وقبل البرنامج التثيقفي عدم وجود الوعي الكافي بأهمية االستخدام المثل للتحول الرقمي الذي اخترق كل مجاالت الحياة ،وهذا ما
اكدته دراسة الشمري ( .)2014ومما ال شك فيه ،أن نشر ثقافة املواطنة الرقمية في مجتمعاتنا من خلل التربية واملناهج التعليمية في املدرسة ،أصبح
من أساسيات الحياة وضرورة ملحة يجب أن تتحول إلى مشاريع وبرامج تربوية بالتعاون مع مبادرات املجتمع املدني واملؤسسات اإلعلمية حتى نتمكن من
ً
حماية مجتمعاتنا من اآلثار السلبية للتكنولوجيا وتحفيز االستفادة املثلى ،وأشارت بعض الدراسات أن هناك قصورا في االهتمام بموضوع املواطنة
الرقمي.
ُ
ومن خلل ما سبق يستنج أن أهمية دور املؤسسات التربوية في توجيه وتوعية الطلبة لديهم في االستخدام املناسب للتكنولوجية الحديثة ،وتطوير
البيئات التعليمية من أجل التربية على املواطنة الرقمية ،وإمداد الطلبة باملعرفة والثقافة التي تؤهلهم لفهم التحول الرقمي ،من خلل التدريب والورش
التي تساعدهم على الفهم اإليجابي والطريقة اآلمنة للتعامل التقنيات وتصفح الشبكات الرقمية.
توصيات الدراسة:
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة نوص ي بما يلي:
• إجراء املزيد من الدراسات حول مفاهيم وقيم املواطنة الرقمية على مراحل دراسية أخرى للوصول إلى تصور متكامل عن تلك القيم وإمكانية
ممارستها.
• دعم الوعي التكنولوجي في مجالي املعرفة واملهارات وخاصة ذوي االعاقة.
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• دع ــم مف ــاهيم الق ــانون واالتص ــال الرقم ــي ،والم ــن وقواع ــد الس ــلوك الرقم ــي ،والحق ــوق واملسؤوليات الرقمية ،والثقافة الرقمية
• ضرورة إجراء املزيد من الدراسات املكثفة الكمية والنوعية حول موضوع املواطنة الرقمية لقلة تناولها في الدراسات العربية علما أننا بأمس
الحاجة لها في العالم العربي.
• ضرورة توفير الوصول الرقمي للجميع بل استثناء داخل املؤسسات التعليمية.
• ضرورة تضمين املناهج التعليمية بمفاهيم املواطنة الرقمية وأساليب تفعيلها على أرض الواقع.
• ضرورة عقد دورات تدريبية للطلبة ومعلميهم تستهدف زيادة وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الرقمية.
املقترحات للدراسات املستقبلية:
• إجراء دراسة عن مدى تطبيق مديرات املدارس ملفهوم املواطنة الرقمية في املدارس والجامعات.
• إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية بالجامعات على البنين من الصم والعاديين وعلى مستوى ذوي اإلعاقة ممن يستخدموا التكنولوجيا
والتواصل الرقمي.
• إجراء دراسة مقارنه بين درجة تطبيق املواطنة الرقمية بين املراحل املختلفة من التعليم.
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Abstract: The current study aims to provide an educational program to raise awareness of the concept of digital
citizenship for the deaf and the ordinary: a comparative study, and the sample included (40) students from the
Community College, University of Tabuk, Department of Computer Science, divided (20) of deaf students and (20)
of ordinary students, The researcher used in the study a measure of digital citizenship and an educational program
prepared by the researcher, and the results have resulted in the absence of statistically significant differences
between the mean scores of the digital citizenship scale for the two experimental groups and deaf in the premeasurement before the start of the educational program, and the presence of statistically significant differences
between the medians of d The digital citizenship scale of the experimental group for the deaf in the two
dimensional pre-measurement in favor of the post-measurement after the application of the educational program,
and the presence of statistically significant differences between the mean scores of the digital citizenship scale of
the experimental group for the ordinary after-the-post-post-measurement for the validity of the postmeasurement after the application of the educational program, and the absence of significant differences Statistics
between the mean scores of the citizenship scale for the two experimental groups and the deaf in the postmeasurement after applying the educational program, and the absence of statistically significant differences
between the average scores for the citizenship scale for the two experimental groups The two ordinary and deaf
children in the post and follow-up measurements of the educational program for one month after the
implementation of the program.
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