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 : اسةالدر ملخص 
 

دد الرقميدد  المواطندد  قددي  تح يدد  إلدد   الحاليدد ال راسدد  تهدد       تعزيزهددا را الم 
 تطبيقددات أكثددر) تح يدد  ، المصددري  الجامعددات بعدد  وطالبددات طدد   ىلدد 

 تنميدد   دد  تدديثيرا   المحمددو  الهددات  تطبيقددات أكثددر ،شدديو ا   المحمددو  الهددات 
 ، المصددري  اتالجامعدد بعدد  وطالبددات طدد   بددي (  الرقميدد  المواطندد  قددي 

 المواطندددد  قددددي  تعزيددددز  دددد  المحمدددو  الهددددات  تطبيقددددات  ور   لدددد والتعدددر 
  ور ،اخدددت   المصدددري  الجامعدددات بعددد  وطالبدددات طددد   ىلددد  الرقميددد 
 طددد   ىلددد  الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تعزيدددز)  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقددات
 ،( مليد / نظريد ) الكليد  ندو  بداخت   المصري  الجامعات بع  وطالبات

/ ذكددددور) الجددددن  بدددداخت   ،(أ لدددد / أ ندددد )ال راسدددد  المسددددتوى وبدددداخت  
  دد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات  ور لتفعيدد  مقتددر  تصددور ووضدد  ،(أنددا 
 حيد  التحليلد ، الوصدف  المدنه  اسدتخ ا   وتد .الرقميد  المواطن  قي  تعزيز
   لددد ال راسددد  أ وات واشدددتملت ،ال راسددد  ههدددذ لطبيعددد  المناسددد  المدددنه  أنددد 

                                                           

 .لمنياا جامعة - المبكرة للطفولة التربية كلية -المساعد الطفل مناهج أستاذ *
 .اإلسكندرية جامعة – التربية كلية - المساعد التربية أصول أستاذ *
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 الهددددددات  تطبيقددددددات بعدددددد   ور واسدددددتبيا  الرقميدددددد ، المواطندددددد  بقددددددي  ائمددددد ق
 وتوصددلت . ) الباحثتددا  /إ دد ا  )الرقميدد  المواطندد  قددي  تعزيددز  دد  المحمددو 

  يند - المصدري  الجامعات بع  وطالبات ط   اتفاق إل  ال راس  نتائ 
 الفددي ) مثدد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات تؤ يدد  الددذ  الدد ور   لدد- ال راسدد 

 ،YouTube اليوتيددددددددو  ، WhatsApp آ  واتدددددددد  ،Facebookوكبدددددددد
 الدث   بمحاورهدا الرقميد  المواطن  قي  تعزيز   ( Instagram   انستجرا 

  دددروق توجددد  ال ، التسددد  الفر يددد  وأبعا هدددا(  الحمايددد  ، التعلدددي  ، االحتدددرا )
 للمحددداور  الكلددد المجمدددو   ددد ( 0.0.)  اللددد  مسدددتوى  نددد  إحصدددائيا    الددد 

 إحصدائيا    الد   روق وتوج  ،( ملي / نظري ) الكلي  نو  لمتغير تبعا   الث ث 
 تطبيقدددات  ور  ددد  المصدددري  الجامعدددات طددد   بدددي ( 0.0.) مسدددتوى  نددد 

 قيمددد  تعزيدددز و ككددد ، الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات 
 الطد   لصدال  وذلدك ،(أ لد / أ ند ) ال راسد  المسدتوى باخت   االحترا 

 طد   بدي  إحصدائيا    الد   دروق وجدو      األ ن ، ال راس  المستوى ذو 
 تطبيقدددات  ور  ددد  -ال راسددد   ينددد - المصدددري  الجامعدددات بعددد  وطالبدددات
 أو النددو  بدداخت   ككدد  الرقميدد  المواطندد  قددي  تعزيددز  دد  المحمددو  الهددات 
 تطبيقدددات  ور لتفعيددد  مقتدددر  تصدددور وضددد  وتددد  ،( إندددا / ذكدددور) الجدددن 
 مددد  مجمو ددد  ووضددد  الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تعزيدددز  ددد  مدددو المح الهدددات 

 .المقترح  والبحو  التوصيات
 
 
 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9749)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

The role of mobile phone applications in promoting 

the values of digital citizenship among male and 

female students of some Egyptian universities "field 

study". 

 

 Prepare: Dr / Naglaa Ahmed Amin Abdel-Rahman. * 

                  Dr / Hayam Abdel Rahim Ahmed Ali. * 
 
 

Abstract: 
 

    The goal of the current study is to determine the values 

of digital citizenship to be promoted among male and 

female students of some Egyptian universities, identify 

(the most common mobile phone applications, the most 

influential mobile phone applications in developing 

digital citizenship values) among male and female 

students of some Egyptian universities, and identify the 

role of mobile phone applications in Promoting the values 

of digital citizenship among male and female students of 

some Egyptian universities, the difference in the role of 

mobile phone applications in (enhancing the values of 

digital citizenship among male and female students of 

some Egyptian universities, according to the type of 

college (theoretical / practical), and with the different 

academic level (lower / higher), and with different gender 
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(males) / Female), and a proposal was developed to 

activate the role of mobile phone applications in 

promoting the values of digital citizenship. The 

descriptive and analytical approach was used, as it was 

the appropriate approach to the nature of this study, and 

the study tools included a list of digital citizenship values, 

and a questionnaire of the role of some mobile phone 

applications in promoting digital citizenship values - 

prepared by the two studyers -. 

The results of the study reached an agreement between 

male and female students of some Egyptian universities - 

the study sample - on the role that mobile applications 

such as (Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram) play 

in promoting the values of digital citizenship in its three 

axes (respect, education, protection) With its nine sub-

dimensions, there are no statistically significant 

differences at the level of significance (0.05) in the total 

sum of the three axes depending on the variable of the 

type of college (theoretical / practical), and there are 

statistically significant differences at the level (0.05) 

between Egyptian university students in the role of 

mobile phone applications In promoting the values of 

digital citizenship as a whole, and enhancing the value of 

respect at different academic levels (lower / higher), for 

the benefit of students with a lower academic level, the 

absence of statistically significant differences between 

male and female students of some Egyptian universities - 

Study sample in the role of mobile phone applications in 
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promoting Digital citizenship values And enhancing the 

value of respect at different academic levels (lower / 

higher), for the benefit of students with a lower academic 

level, the absence of statistically significant differences 

between male and female students of some Egyptian 

universities - the study sample in the role of mobile phone 

applications in promoting the values of digital citizenship 

as a whole with different gender or Gender (male / 

female), and a proposed conception has been developed 

to activate the role of mobile phone applications in 

promoting the values of digital citizenship, and a set of 

recommendations and proposed study have been 

developed. 
 :Keywords الكلمات المفتاحية

 

 Mobile phone applications       .المحمو  الهات  تطبيقات    -

                   Digital citizenship values .الرقمي  المواطن  قي  -

 University students                  .الجامعات وطالبات ط   -

                      Field study                              .مي اني   راس  -
 

 مقدمة:
 

 حياتندا   د   ند  االسدتغناء يمك  ال مهم ا اجزء   الح يث  التقنيات أصبحت   
 االتصدددا   صدددر نعدددي  حيددد  اليوميددد   حياتندددا أمدددور تيسدددير مددد  تق مددد  لمدددا

 ال سدددددلكي ، واألجهدددددز  المحمولددددد ، الهواتددددد  وشدددددبكات الصدددددنا ي ، باألقمدددددار
 ظهددور سدداه  وقدد . العمريدد  المراحدد  جميدد  ىلدد  المتاحدد  وخ ماتدد  واالنترنددت
 الهواتدددد  تتصدددد ر حيدددد  اإلنسددددا ، حيددددا  نمددددط تغييددددر  دددد  المحمددددو  الهددددات 
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 القددر  مد  األو  العقدد  خد   ظهدرت تقنيدد   شدر  أحد   أهدد  قائمد  المحمولد 
 (. 001 ،3.02 ، والعقباو  ، السي ) لعشري وا الواح 

 

 الدوات  اليوتيدو ، بدوك، الفدي ) مث  المحمو  الهات  تطبيقات تع  كما    
 بددي  شددعبي    وأكثرهددا ،نمددوا   الرقميدد  اال دد   وسددائ  أسددر  مدد ( وغيرهددا. ، آ 

 بسدب    (Megan & Plugged,2013, 3) المدنخف  الد خ  ذات األسر
 أغلددد  أصدددبحت حيددد  وجاذبيتهدددا  اسدددتخ امها وسدددهول  ،الما يددد  كلفتهدددات قلددد 

 الشخصدي  رسدائله   يهدا يتبدا لو  رقمي  حيا  تعي  للمجتم  العمري  الشرائ 
 الرسد ، الرمدز، الصوت، الصور ، الكتاب ،: منها متنو   بيسالي  ومعلوماته 
 .ويسر   بسهول    والمعلومات المعار  لمصا ر ويصلو 

 

 التقنيددد  لتطبيقدددات اسدددتخ اما   الشدددرائ  هدددذه أكثدددر الجامعدددات طددد   ويعددد     
 تفاصددي  مددنه  كدد  يعددر  للجميدد ، ا  مفتوحدد ا  كتابدد حيدداته  وأصددبحت الح يثدد ،

 أقددامته ، وأمدداك  وهوايدداته  واهتمامدداته  الشخصددي ، وبياندداته  اآلخددري ، حيددا 
 سددلوكيات  دد   تظهددر وقدديمه   مجددتمعه    لدد  خيلدد  ممارسددات تتسددل  وقدد 

 غيددر أسدماء مدد  يتعداملو  حيدد  مصد رها، يعددر  ال وثقدا ته  الطدد   هدؤالء
 .ل يه  المواطن  قي    ل خطور  يشك  مما وهمي   وحسابات حقيقي 

 ( 310 ،3.02 طوالب ،)                                          
 

  د  التقني  الوسائ  أ  حي (  23، 3.01) ناج   راس  أك ت  ما وهذا    
 سديما وال المختلفد ، العمريد  الفئدات مد  كبيدر    ا  شدرائح استقطبت الراه  الوقت
 االسددتخ ا ، إسدداء  مدد  ا  قدد ر  االسددتقطا  هددذا صدداح  وقدد  الجامعددات، طدد  
 انتحدا   مليدات الحدوار، آ ا  تجداوز: مثد  المختلفد  االختراقدات م  والع ي 
 ك   بشدد المددوا  تحميدد  الفكريدد ، الملكيدد  حقددوق انتهدداك االنترنددت،  بددر ونصدد 
 الجامعددات لطدد   الرقميدد  الممارسددات  دد  التفكيددر أصددب  لددذا قددانون   غيددر

 هدؤالء لتثقي  ملح    الحاج  وغ ت  حتمي    ضرور    القيم  بنائه     وتيثيرها
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 مدددد  اإليجدددداب  للتعامدددد  الضددددروري  والضددددوابط بالمعددددايير وتددددو يته  الطدددد  
   لدددد تنطددددو   التدددد الرقميدددد  المواطندددد  مدددد خ  خدددد   مدددد  الرقميدددد ، التقنيددددات
 التقنيدد  مدد  تعددامله   ندد  األ ددرا  بهددا يلتددز  أ  ينبغدد  التدد  والواجبددات الحقددوق
 . (Ohler, 2011,20 ) الرقمي 

 

 ( Ribble ,2006" )ريبد " يد    لد الرقميد  المواطند  مفهدو  ظهدر وقد     

 أل وات المفتددددددددو  واالسددددددددتخ ا  الواسدددددددد ، ل نتشددددددددار م حظتدددددددد  خدددددددد   مدددددددد 
 أ دددرا    لددد خطدددرا   يشدددكلو  قددد  رقميدددي  مجهدددولي  مددد  صددد والتوا التكنولوجيدددا،
 بتصدف ( والشدبا  األطفدا ) األ را  ل ى جامح    رغب    وجو  وكذلك المجتم ،

 كد  مراقبد  اسدتحال   د   ضد    وخطيدر ، مشدبوه  وربمدا ،معرو د    غير مواق   
 (.313 ، 3.02، طولي ) سما   أو متابعت  أو مشاه ت  يت  ما

 

 طد   إلمدا  بضدرور  (Mike" Mike,2012, 149 )"  ميدك   دا كمدا   
 اإل ا   خ   م  بها المرتبط  والقضايا ، الرقمي  المواطن  بمفهو  الجامعات

  هددد  مدد  تمكددنه  حيدد  االنترنددت، شدددبك    لدد المتاحدد  الرقميدد  الوسددائ  مدد 
 إلدددد  الحددددال  ال راسدددد   ويسددددع. ممارسددددتها وكيفيدددد  ، الرقميدددد  المواطندددد  أبعددددا 
 ىلدددد  الرقميدددد  المواطندددد  تعزيددددز  دددد  المحمددددو  الهددددات  تطبيقددددات  ور تعددددر 
  ور لتفعيددددد  مقتدددددر  تصدددددور ووضددددد  المصدددددري ، الجامعدددددات بعددددد  طددددد  
 .ل يه  الرقمي  المواطن  قي  تعزيز    المحمو  الهات  تطبيقات

 

 :الدراسةمشكلة 
 

 :التال  خ   م   الحالي ال راس  مشكل  اتضحت
 

 التددددد ري   ددددد  الطويلددددد  وتجربتهمدددددا النظريددددد و  العمليددددد   يالبددددداحثت خبدددددر -0
 ملفددت   بشددك    المحمولدد  الهواتدد  اسددتخ ا  النتشددار وم حظتهمددا الجددامع ،
 الجامعددددددات وطالبددددددات طدددددد   بددددددي  خاصدددددد  مضددددددطر     وبصددددددور    ل نتبدددددداه



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9741)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 ،وبمهددددددار    طويلدددددد    لسددددددا ات   اسددددددتخ امها  لدددددد  وتهددددددا ته  بهددددددا، وانشددددددغاله 
 .بتطبيقاتها واالستمتا 

 طد   حيدا  أسدلو   لد  تغيدرات م  المحمو  الهات  تقني  أح ثت  ما-3
  د   ليد  والطالبدات الطد   وا تمدا  تواصله ، وطرق الجامعات وطالبات
 للهددددددات  الجددددددامع  الشددددددبا  واسددددددتخ ا  اليوميدددددد ، حيدددددداته  نشدددددداطات كا دددددد 

 تغييدر إلد  أ ى أند  كمدا ،التكنولوجيدا  ال     ج ي    ك  ومتابع  المحمو ،
 المكالمددددات طريددددق  دددد  األ ددددرا  بددددي  االجتمددددا   التواصدددد و  التفا دددد  نمددددط

  .أنوا   بمختل  التراس  طريق    والتواص  والمحا ثات،
  ددددد  المواطنددددد  قدددددي   لددددد  طدددددرأت التددددد  للتغيدددددرات  يالبددددداحثت م حظددددد -2

 وذيدددو  الحدددال  العصدددر يشددده ها التددد  الرقميددد  والثدددور  العربيددد ، المجتمعدددات
 أوسدداط بددي  االجتمددا   التواصدد  كاتوشددب االتصدداالت تكنولوجيددا اسددتخ ا 
 والت  الرقمي ، المواطن  قي  تعلي  إل    وات ظهورإل   ىأ  مما الشبا  
 تد  و سدلبي ، قدي  انتشدار مد  صداحبها ومدا العولم  بظاهر  نشيتها ارتبطت

 يحدت  مما الثقا ي   وهويت  ، المجتم  قي  م  وتضع  والسلبي  الفر ي  إل 
 أخطدددددار مدددد  الطدددد   حمايدددد  تضددددم  دابط ضدددد سياسدددددات وضدددد  ضددددرور 

 سياسددات وتح يدد  أخطارهددا، ضدد  وقائيدد  أطددر ووضدد  الرقميدد ، التكنولوجيددا
  دددد  بيمدددددا    الحيددددا  مدددد  الطدددد   تمكدددد  وبالتددددال  لهددددا، المقبددددو  االسددددتخ ا 
 .الرقمد  الدعصر

 المواطندد  قددي  تناولددت التدد  السددابق  والبحددو  ال راسددات نتددائ  ضددوء  دد -4
 ضدوء  د  وأيضدا   القدي ، تلدك لتنميد  الموجهد  والبدرام  شبا ،ال ل ى الرقمي 

 اسددددتخ ا  سدددوء بسدددب  المجتمعددددات تواجددد  التددد  الته يدددد ات حدددو  الكتابدددات
 الهددات  تطبيقددات  ور  لدد  الضددوء تسددليط مدد  بدد   دد  الرقميدد   التطبيقددات
 الجامعدددات بعددد  طددد   ىلددد  الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو 
 .سريع    و ملي    تقني    تطورات   م  العال  يشه ه ام ظ     المصري ،
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  ددد  نددد ما اإل سددداه  التدددال  النحدددو   لددد ال راسددد  مشدددكل  بلدددور  يمكددد  و   
 شددات، السددنا  ، الفيسددبوك: مثدد  تطبيقددات  دد   خدد   مدد -الرقمدد  العددال 

 ظداهر  انتشدار نتيجد  - وغيرهدا اليوتيدو  آ ، الدوات  التدوتير، اإلنستغرا ،
 ظهدددور  ددد  الجامعدددات طددد   بدددي  وبخاصددد  ، المحمدددو  ت الهدددا اسدددتخ ا 
 التد  والنفسدي ، الصدحي  والمشدك ت واالجتما يد  خ قيد األ القضدايا بع 
 حيددد  ومجتمعددداته ، الشدددبا  هدددؤالء وسددد م  أمددد    لددد كبيدددر   بشدددك    أثدددرت

 السددددددتخ ا  الشددددددبا  إسدددددداء  إلدددددد ( 0.2 ،3.02) السددددددي   راسدددددد  أشددددددارت
رسددددا  ، مضددددلل  لومدددداتمع نشددددر  دددد  الرقميدددد  التطبيقددددات  تشددددهير رسددددائ  وا 
 إلد  يدؤ   الدذ  األمر لأل  ، مخل  صور أو مسيئ  تعليقات أو إلكتروني 
 ،3.02)  شددم   راسدد  وأشددارت وبددالمجتم ، بددالفر  تضددر وخيمدد   واقدد 
 التكنولوجيدا للتطبيقات الجامعات ط   استخ ا  م  بالرغ  أن  إل ( 322
 لهددا يتعرضددو  قدد  التدد  المخدداطر حجدد  يجهلددو  أنهدد  إال   احترا دد  بشددك 
 لتطبيقددددددات السدددددد ء االسددددددتخ ا  يسدددددده  حيدددددد  االسددددددتخ ا ، هددددددذا سددددددوء مدددددد 

 ، الرقميد  المخد رات ،اإللكترونيد  الجدرائ  مد  الع يد  انتشدار  د  التكنولوجيا
 الجددن  مدد  شددر ي  غيددر   قددات إقامدد  الشددبا ، بددي  اإللكتروندد  اإلرهددا 
 . وغيرها والمجتم ، سر األ ي ق م  تتنا   ج ي   قي  ظهور اآلخر،

 

 التطبيقدات سدلبيات مد  الشدبا  هدؤالء حمايد  الضدرور  مد  أصدب  لذا    
 خدد   مدد  إيجابياتهددا مدد  اإل دا   نحددو وتددوجيه  اسددتخ امها، وسددوء الرقميد ،
 التعامد  وآ ا  ثقا د  ونشر للتكنولوجيا، األمث  االستخ ا  بيسالي  تو يته 

 التقنيددد  مدد  للتعامدد   آمندد وضددوابط معددايير  ووضدد الرقميدد ، تطبيقاتهددا مدد 
 الرقمدددددد  بالتعامدددددد  المتعلقدددددد  والمسددددددئوليات األخ قيددددددات ومرا ددددددا  الرقميدددددد ،

 تصددور ووضدد  ، الحاليدد ال راسدد  إجددراءإلدد   الباحثتددا    دد  ممددا للمعلومددات 
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 بدي  الرقميد  المواطند  قدي  تعزيدز    المحمو  الهات  تطبيقات ل ور مقتر 
 .صري الم الجامعات ط  

 

  :التال  الرئي  السؤا     ال راس  مشكل  صياغ  ويمك   
 

 ىليد الرقميية المواطنية قييم تعزييز فيي المحمول الهاتف تطبيقات دور ما
 السدددؤا  هدددذا مددد  ويتفدددر  ، المصيييرية  الجامعيييات بعيييض وطالبيييات طيييالب
 :التالي  الفر ي  األسئل 

 الجامعدات وطالبدات   طد ىلد  تعزيزهدا را الم د الرقميد  المواطند  قي  ما-0
 المصري ؟

 طدددد   بددددي  واسددددتخ اما   شدددديو ا   المحمددددو  الهددددات  تطبيقددددات أكثددددر مددددا-3
 المصري ؟ الجامعات بع  وطالبات

 الرقميد  المواطند  قي  تنمي     تيثيرا   المحمو  الهات  تطبيقات أكثر ما-2
 نظره ؟ وجه  م  المصري  الجامعات وطالبات ط   ىل 
 ىلد  الرقميد  المواطند  قدي  تعزيدز  د  المحمو  الهات  تطبيقات  ور ما-4

 المصري ؟ الجامعات بع  وطالبات ط  
 تعزيددز  دد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات  ور لتفعيدد  المقتددر  التصددور مددا-0
 ؟ المصري  الجامعات بع  وطالبات ط   ىل  الرقمي  المواطن  قي 

 

 :الدراسةأهداف 
 
 

 :إل   الحالي ال راس  سع ت
 

دد الرقميدد  المواطندد  قددي  تح يدد -0  بعدد  وطالبددات طدد   ىلدد  تعزيزهددا را الم 
 .المصري  الجامعات

 بع  وطالبات ط   بي  شيو ا   المحمو  الهات  تطبيقات أكثر تح ي -3
 .المصري  الجامعات
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 المواطنددد  قدددي  تنميددد   ددد  تددديثيرا   المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات أكثدددر تح يددد -2
 .المصري  الجامعات ع ب وطالبات ط   ىل  الرقمي 

 قي  تعزيز    المحمو  الهات  تطبيقات  ور لتفعي  مقتر  تصور وض  -4
 .المصري  الجامعات بع  وطالبات ط   ىل  الرقمي  المواطن 

 

 :الدراسةأهمية 
 

              : ال راس تتمث  أهمي  

  : النظرية: األهميةأواًل 
 

 الهددات  تطبيقددات موضددو  أل  وذلددك   يدد  نبحدد  الددذ  الموضددو  ح اثدد     
 الح يثدد   الموضددو ات مدد  الرقميدد  المواطندد  قددي  تعزيددز  دد  و وره المحمددو 
 هدددددذا  ددددد  -البددددداحثتي   لددددد  حددددد و   ددددد  -  ربيددددد   راسدددددات توجددددد  ال حيددددد 

 قدي  تعزيدز  د  المحمدو  الهدات   ور لقيدا  أ ا  بنداء لد إ إضا     الموضو ،
 تصدددور ووضددد  المصدددري ، الجامعدددات طددد   بعددد  ىلددد  الرقميددد  المواطنددد 
 المواطنددددد  قدددددي  تعزيدددددز  ددددد  المحمدددددو  الهدددددات  تطبيقدددددات  ور لتفعيددددد  مقتدددددر 

 الهدددددات  مجدددددا   دددد  ال راسدددددات مدددد  المزيددددد  إلجدددددراء المجددددا  و دددددت  الرقميدددد ،
 .الرقمي  المواطن  وقي  المحمو ،

 

  ًالتطبيقية األهمية: ثانيا: 
  
 :م     ك المقتر  اوتصوره  الحالي ال راس  نتائ  تفي  ق     
 والمواطندددد  المحمددددو ، الهددددات  تقنيدددد  مدددد  االسددددتفا  : البددددرام  مخططدددد  .0

  .المصري  الجامعات ط   إ  ا  برام     تضمينها    الرقمي 
 ل هتمدددددا  والمتخصصددددي  البدددداحثي  أمددددا  المجددددا   ددددت  :ال راسدددد  . ميدددد ا 3

 تعليميددد ال بالمراحددد  المتعلمدددي  ىلددد  التعليميددد  العمليددد   ددد  الرقميددد  بالمواطنددد 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9712)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات بعددد   ور إلددد  أنظددداره  توجيددد  المختلفددد ،
 .الرقمي  المواطن  قي  تعزيز

 إلدد  الطدد   توجيدد  أهميدد  إلدد  التعلددي  مجددا   دد  المختصددي  نظددر لفددت .2
 مجددا   دد  بددالنف   لدديه  يعددو  اسددتخ اما   المحمولدد  هددواتفه  اسددتخ ا  ضددرور 
 أو مرئيددد    كاندددت سدددواء معلومددد  أ  إلددد  الوصدددو  أجددد  مددد  وذلدددك   راسدددته 
 وسدديل    تصددب  أ   لدد  وقدد رتها ،ومكددا    زمددا    أ   دد  ،مسددمو     أو    مقددروء
 .والوج اني  والمهاري  المعر ي  الط   ق رات لتنمي  و عال  نشط  وأ ا 

 
 

  :الدراسة حدود
 

 :التالي  بالح و   الحالي ال راس  ح و  تتح    
 

 ،.3.3-3.01 الجدامع  للعدا  الثدان  ال راسد  الفصد  :الزمنية الحدود -0
 .ه0440-.044

 األلسدد ، ، اآل ا  التربيدد ،:)  النظريدد  الكليددات بعدد  :مكانيييةال حييدودال-2
 ،(معلومداتالو  حاسدباتال ،اإل   ، التجار  ، الحقوق المبكر ، للطفول  التربي 
 لصي ل  ا الزرا  ، سنا ،األ ط  ، الهن س  ، الط ) العملي  الكليات وبع 

 الجامعدددات بدددبع (  الرياضدددي  التربيددد  طبيعددد ،ال العددد   جميلددد ،ال الفندددو  ،
 القاهر  ، بنها ، سكن ري إلا ، أسيوط سوي ، بن  ، المنيا: )  وه  المصري 

 .(  الشيخ كفر ،
 النظريددد  الكليدددات بعددد  وطالبدددات طددد   مددد   ينددد : بشيييريةال حيييدودال -3

  د  وطالبد    ا  طالبد( .23) الكلد    ه  د وبلد  المصدري ، بالجامعات والعملي 
 التدال  والجد و  ،  .3.01/3.3 الجامع  العا  م  الثان  ال راس  الفص 
 :للعين  تفصي  يوض 
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 وتوزيعها حسب نوع الكليات والجنس الدراسة( بيان بأعداد عينة 1جدول)
 

نوع الكلية )نظري/  
 عملي(

الفرقة أو 
 المستوى

 العدد النوع

 
 
1 

 
 
 نظريةكليات 

األدنى )أولى 
 وثانية(

 92 ذكور

 151 إناث

 181 الكل

 
األعلى )ثالثة 
 ورابعة فأعلى(

 51 ذكور

 111 إناث

 121 الكل

 88 إجمالي الذكور إجمالي عدد طالب الكليات النظرية

 188 إجمالي اإلناث

 188 اإلجمالي

 
 
9 

 
 

 كليات عملية

األدنى )أولى 
 وثانية(

 15 ذكور

 185 إناث

 998 الكل

 
األعلى )ثالثة 
 ورابعة فأعلى(

 51 ذكور

 11 إناث

 198 الكل

 88 إجمالي الذكور إجمالي عدد طالب الكليات العملية

 959 إجمالي اإلناث

 118 اإلجمالي

 
 
1 

 
 

الكليات النظرية 
 والعملية ككل

األدنى )أولى 
 وثانية(

 11 ذكور

 112 إناث

 181 الكل

 
األعلى )ثالثة 
 ورابعة فأعلى(

 181 ذكور

 911 إناث

 111 الكل

عدد طالب الكليات النظرية والعملية  يإجمال
 ا )عينة الدراسة(مع  

 118 إجمالي الذكور

 559 إجمالي اإلناث

 198 اإلجمالي
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  بدددددددددوك الفدددددددددي  تطبيدددددددددق: وهددددددددد  المحمدددددددددو  الهدددددددددات  تطبيقدددددددددات بعددددددددد  -4
Facebook واليوتيددددددددددددددددددددددو  YouTube ،  آ  الددددددددددددددددددددددوات WhatsApp، 
 رأ  اسددددددتط     لدددددد ابندددددداء   تح يدددددد ها تدددددد  وقدددددد  ، Instagram االنسددددددتجرا 
( 220)  د  ه  بلد  المصري  الجامعات بع  وطالبات ط   م  مجمو  
 اسدددتخ اما   المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات أكثدددر  ددد  وسدددؤاله  ، وطالبددد    ا  طالبددد

 .بينه  وشيو ا  
 

 :راسةالد منهج
 

 لطبيعد  المناسد  المدنه  أند  حيد  التحليل ، الوصف  المنه  استخ ا  ت    
   لد للتعدر  العيند  أ درا  مد  المعلومدات  ل  الحصو  به    ال راس  ههذ
 طدد   ىلد  الرقميدد  المواطند  قددي  تعزيدز  دد  المحمدو  الهددات  تطبيقدات  ور

  .المصري  الجامعات بع 
 

 : الدراسة أدوات
 

 :وقيا  جم  أ وات ل   وتشتم 
 

 (الباحثتا  /إ  ا  )  .الرقمي  المواطن  قي  قائم  -أ
 المواطند  قدي  تعزيدز  د  المحمدو  الهدات  تطبيقدات بعد   ور استبيا  - 

 (الباحثتا  /إ  ا  .  )الرقمي 
 

 :الدراسةمصطلحات 
 

  : الحالي ال راس     الباحثتا  تتبناها الت  للمصطلحات تعري  يل   يما
 

 : المحمول الهاتف-1
 

 ال سددلكي  األجهددز  تلددك" :أندد    لدد( 324-320 ، 3.04) العمددر  عر دد ي  
 إرسدددا  خ لهدددا مددد  ويمكددد  مكدددا ، أ  إلددد  وترا قددد  المدددتعل  مددد  تحمددد  التددد 
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 رسدددددائ  أو اإللكترونيددددد  النصدددددي  الرسدددددائ  أو الهاتفيددددد  المكالمدددددات واسدددددتقبا 
 أو اإلنترنددت شدبك  إلدد  وصدولها إمكانيد  خدد   مد  وذلددك المتعد   ، الوسدائط

  لدد  تحتددو  التدد  والملفددات البيانددات تبددا   أيضددا   ويمكنهددا أخددرى، شددبك  أ 
 مقددداط  أو صدددوت أو ثابتددد  صدددور شدددك   لددد  مر قدددات أو إلكترونيددد  بياندددات
 ."الفي يو

 

 السدلكي  إلكترونيد  اتصدا  وسديل " :بأني  ةالحالي الدراسةفي  إجرائياً  ُيعرف  
 ويسدم  مكدا ، أ  إلد  ويدرا قه  الطد   يحملد  إلنترندتبا تتصد  أ  ويمك 
 الرسدددائ  صدددور، صدددوت،) نو هدددا اخدددت    لددد  والمعلومدددات البياندددات بنقددد 

 مسددا ات    بددر (  يدد يوهات المتعدد   ، الوسددائط رسددائ  أو اإللكترونيدد  النصددي 
 .سري  وبشك    بعي    

  
  :المحمول الهاتف تطبيقات-2
 

 تتضددددمنها التدددد  البرمجيددددات هدددد " :أنهددددا   لدددد( 2 ،3.02) سددددلي  عر هدددداي   
 والتواصد  االتصدا   مليدات    الط   ويستخ مها المحمو  الهات  أجهز 

 م رسديه  ومد  الدبع ، بعضده  مد  والتفا د (، والمرئ  والمسمو  المقروء )
 ."الم رسي  الفصو     التعليمي  مسيرته  خ  

 

 الموجدو   اإللكترونيد  البرمجيات" :بأنها ةالحالي الدراسة في إجرائياً  ُتعرف   
 لعد   سدتور أبد  أو بد   سدوق مد  تحميلهدا يت  والت  المحمو  الهات   ل 

 والتعلدددي  الدددبع ، بعضددده  مددد  والتفا ددد  والتواصددد  االتصدددا : مثددد  أغدددرا 
 ،Fakebook، WhatsApp :تطبيدددددق أمثلتهدددددا ومددددد  وغيرهدددددا، والدددددتعل 

Instagram  وغيرها. 
 
 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9717)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 :الرقمية المواطنة-3
 

  دددددد  المتبعدددددد  القددددددي  مجمو ددددد " :بينهددددددا( 310 ،3.02)  طوالبدددددد  عر هددددداي   
( المواطندو ) يحتاجهدا التد  التكنولوجيد  لأل وات واإليجاب  األمث  االستخ ا 

 مدد  كبددارا ، أ  صددغارا   الثقا يدد  ومسددتوياته  العمريدد   ئدداته   دد  النظددر بغدد 
 . واتهاأ استخ ا  سوء م  وحمايتها أوطانه  رق     المساهم  أج 

 

 الضدوابط مجمو د  :جرائيياً إ ةالحاليي الدراسية فيي الرقميية المواطنة ُتعرَّف   
 والمتمثلد  الرقميد ، التكنولوجيدا استخ امات  ن  مرا اتها يج  الت  والمعايير

 أثندداء الجامعددات طدد   بهددا تمتدد ي أ  ينبغدد  التدد  الحقددوق مدد  مجمو دد   دد 
 يؤ وهددا أ  ينبغدد  التدد  وااللتزامددات والواجبددات الرقميدد ، التكنولوجيددا اسددتخ ا 
 الرقمد ، الوصدو ) هد  قدي  تسد  مد  وتتكدو  استخ امها، أثناء بها ويلتزمو 
 الرقميددد ، األميددد  محدددو الرقمددد ، االتصدددا  الرقمددد ، القدددانو  الرقمددد ، السدددلوك
 الرقميددد ، والسددد م  الصدددح  الرقميددد ، والمسدددئوليات الحقدددوق الرقميددد ، التجدددار 
 (.الرقم  األم 

 

         :المصرية الجامعات البط-4

 ببرنددددددام  الملتحقددددددي  الطدددددد  " المصييييييرية الجامعييييييات بطييييييالب قصييييييديُ    
 التربيددددد  األلسددددد ، اآل ا ، التربيددددد ،) النظريددددد  الكليدددددات بدددددبع  البكدددددالوريو 

 بعد (  معلومداتالو  حاسدباتال اإل د  ، ، التجار  الحقوق، المبكر ، للطفول 
 ، الصدددي ل   الزرا ددد ، سدددنا ،األ طددد  ، الهن سددد  ، الطددد ) العمليددد  الكليدددات
 الجامعددددات بددددبع (  الرياضددددي  التربيدددد  طبيعدددد ،ال العدددد   جميلدددد ،ال الفنددددو 

 كفدر ، القداهر  ، بنها ، سكن ري إلا ، أسيوط سوي ، بن  ، المنيا)  المصري 
 (. الشيخ
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جراءاته الدراسة خطوات   : اوا 
 

 :التالي  واإلجراءات للخطوات و قا   ال راس  سيرت 
 

 ال راسدات وتحليد  مراجعد  خد   مد  وذلدك الرقمي ، المواطن  قي  تح ي  :أوالً 
 مددد  األو  السدددؤا   ددد  لإلجابددد  وذلدددك الرقميددد ، بالمواطنددد  المرتبطددد  السدددابق 
 .ال راس  أسئل 
 وطالبددات طدد   بددي  شدديو ا   المحمددو  الهددات  تطبيقددات أكثددر تح يدد  :ثانييياً 
 مددد  مجمو ددد  رأ  اسدددتط    خددد  مددد  وذلدددك المصدددري   الجامعدددات بعددد 
 مد  الثدان  السدؤا   د  لإلجابد  المصدري   الجامعدات بع  وطالبات ط  
 .ال راس  أسئل 
 المواطندد  قددي  تنميدد   دد  ثير ايتدد المحمددو  الهددات  تطبيقددات أكثددر تح يدد  :ثالثًييا

 رأ  اسدددتط   خددد   مددد  وذلدددك المصدددري ، الجامعدددات طددد   ىلددد  الرقميددد 
 مدد  الثالدد  السددؤا   دد  لإلجابدد  المصددري   تالجامعددا طدد   مدد  مجمو دد 

 .ال راس  أسئل 
 قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات بعددد   ور اسدددتبيا  بنددداء :رابعييياً 

  دد  واأل بيددات السددابق  ال راسددات مراجعدد  خدد   مدد  وذلددك الرقميدد ، المواطندد 
   د منها واالستفا   الرقمي ، المواطن  وقي  المحمو ، الهات  تطبيقات مجا 
يجا  تحكيم ، ث  االستبيا ، بناء  .ل ستبيا  والثبات الص ق وا 

 السدددؤا   ددد  لإلجابددد  وتحليلهدددا  البياندددات وجمددد  االسدددتبيا  تطبيدددق :خامًسيييا
 :يل  ما خ   م  ال راس  أسئل  م  والساب  والسا   والخام  الراب 
 المصدددري  الجامعدددات بعددد  وطالبدددات طددد   مددد  ال راسددد   ينددد  اختيدددار -0
 .(والعملي  النظري ، ياتالكل)
 .ال راس  مجمو    ل  االستبيا  بتطبيق االساسي  التجرب  إجراء -3
 .احصائي  إ ومعالجتها البيانات جم -2
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 .النتائ  تفسير ،ال راس  أسئل     لإلجاب  النتائ   ر -4
 المحمددو  الهددات  تطبيقددات بعدد   ور لتفعيدد  مقتددر  تصددور وضدد  :سادًسييا

 .الثام  السؤا     لإلجاب  الرقمي   طن الموا قي  تعزيز   
 

 :للدراسة النظري اإلطار
      

 المحمدددو ، الهدددات  تعريددد  إلددد   الحاليددد لل راسددد  النظدددر  اإلطدددار يهددد      
 المواطنددد  مفهدددو  تنددداو  كدددذلك تطبيقاتددد ، وأهددد  اسدددتخ امات ، وأبدددرز وأهميتددد ،
 بنداء السدتقراء تمهيد ا   تتضدمنها، التد  القدي  وأه  وأه ا ها، وأهميتها، الرقمي ،
  :ذلك تفصي  يل  و يما ، االستبيا 

 

 :المحمول الهاتف  -أ
 

   لدددد يعتمدددد  الددددذ  التقليدددد   الهدددات   ور المحمددددو  الهددددات  تجدددداوز لقددد     
 العلمدد ، التقدد   تقددو  التدد  الدد  ائ  أحدد  أصددب   قدد   قددط، الصددوتي  المكالمددات

 مد   هدو  وانتشدارا   يثيرا  تد الحدال  العصدر  د  التواصد  وسدائ  أكثر يع  حي 
 تقنيدد  وقدد رات تفا ليدد  مدد  يتيحدد  لمددا الح يثدد   االتصددا  وسددائ  تقنيددات أبددرز
 المحمدددو  الهددات   لدد  طلددقوي  (. 002 ،3.02 والمتيمدد ، سددع ا ،)  اليدد 
   .الخلو  والهات  النقا ، الهات  المحمو ، الهات : منها مسميات    

 

 :المحمول الهاتف استخدامات
 

 ي عدد  حيدد  المحمدو   الهددات  يقد مها التدد  االسددتخ امات مد  الع يدد  اكهند    
 مدد  التفا دد   دد  البدد ي  أصددب  إذ مجتمعاتنددا،  اخدد  األولدد  االتصددا  وسدديل 
 حددواجز  و  مدد  بدداآلخر الفددر  تددربط التدد  لمميزاتدد  نظددرا   والجما ددات  األ ددرا 

 محددد  يحددد  وأصدددب  ،(الشدددبكي  التغطيددد   وائدددق بعددد  سدددتثناء) بإ وائدددق وال
 مجدا   د  كثيرا   استخ ام  شا  لذا النا   بي  المباشر  والمواجهات الزيارات
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 المحمددو ، بالهددات  االلتصدداق شدد ي   األ ددرا  وجعدد  االجتما يدد ، الع قددات
 واالستمتا  للتر ي  يستخ   وأصب  االتصا  لتسهي  األساسي  مهمت   تجاوز
 .) 23 ،.3.0 سرور،) المتع    بوسائل 

 

 ويعددد  العلمددد ، التقددد   تقدددو  التددد  الددد  ائ  أحددد  المحمدددو  الهدددات  ب وأصددد     
 أبدددرز مددد   هدددو  وانتشدددارا   تددديثيرا   الحدددال  العصدددر  ددد  التواصددد  وسدددائ  أكثدددر
    . الي  تقني  وق رات تفا لي  م  يتيح  لما الح يث  االتصا  وسائ  تقنيات

 )002 ،3.02 والمتيم ، سع ا ،)                                    
 

(  32 ،2..3)  حمدام  ىيدر  حيد  التعليميد  العمليد   د  حيوي دا  ور ا ول    
 ، تحتيد  بنيد  منداطقه   د  تتدوا ر ال الدذي  للطلبد  يدو ر المحمدو  الهات  أ 

 اسددتخ ا   لدد  يعتمدد  ألندد   وزمددا  مكددا  أ   دد  خ لدد  مدد  الددتعل  يددت  حيدد 
 حيد  مح     أوقات أو اك أم    البقاء ضرور  يتطل  وال السلكي ، تقنيات
 الطد   بي  والجسمان  الجغرا   للتبا   المتجاوز والتعاو  المشارك  يحقق

 مد  السدري  التواصد  للمدتعل  ويتدي  معلمديه ، وبي  وبينه  البع ، وبعضه 
 ، الغدوير ) بينوا هدا الرسدائ  تبدا   بسدهول  ،ويمتداز ال وليد  المعلومدات شبك 

3.01 ، 201.) 
 

 التواصد   د  المصدر ي  الجهدات طدر  م  المحمو  الهات  تخ  يس كما    
 أمددواله ، حركدد  وتتبدد  حسدداباته ،   لدد بدداالط   لهدد  والسددما  العمدد ء مدد 

 المجدا   د  ويستخ   مالي ، مبال  وتحوي  الفواتير، و    حساباته ، بتصف 
  ونظ  باألطباء خاص ال المحمو  االتصا  لتقنيات نماذ  خ   م  الصح 

 لتتبددا   للمرضدد   المي انيدد  وزيدداراته  تدنق ته  أثندداء خاصدد    الصددحي  ر ايد ال
 ،3.02ماضددددو ،) الصددددحي  المراكددددز مدددد  الفحوصددددات ونتددددائ  المعلومددددات،

00.-004(. 
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 إرسددددا  خدددد   مدددد  واإل دددد   التددددروي   مليددددات  دددد  المهدددد   وره ويتضدددد     
  لدد  تعددر وال االنترنددت، طريددق  دد  الخدد مات أو للسددل  تددرو  التدد  الرسددائ 
 القندددوات وكدددذلك اليوميددد ، والصدددح  األنبددداء وكددداالت  ددد  الصدددا ر  األخبدددار
  .المتع    الوسائط رسائ  أو القصير  الرسائ  خ   م  التلفزيوني 

 

 تطبيقددات تقدد مها أ  يمكدد    يدد   اسددتخ امات هندداك أ  يتضدد  سددبق ممددا    
 والتعلدددي   والتواصددد االجتما يددد  الحيدددا  مجددداالت  شدددت  ددد  المحمدددو  الهدددات 
 مدددد  ضددددرور    أصددددب  حيدددد  ،وغيرهددددا واإل دددد   واإل دددد   الصددددح  والمجددددا 
 الحددال ، الرقمدد   صددرنا  دد   نهددا االسددتغناء يمكدد  ال التدد  الحيددا  ضددرورات
 المحمدددددددو  الهدددددددات  يو رهدددددددا التددددددد  الخددددددد مات لدددددددبع   دددددددر  يلددددددد  و يمدددددددا

 :للمستخ مي 
 

 :يلي فيما هاأهم وتتمثل المحمولة الهواتف تقدمها التي الخدمات تتعدد
 

 لوحدد  طريددق  دد  رسددال  كتابدد  هدد  (SMS) :القصيييرة الرسييائل خدميية-1
 بددددي   يمددددا الرسددددائ  هددددذه بتبددددا   وتسددددم  رسددددالها،ا  و  المحمددددو  الهددددات  أزرار
 .األ را 

 

 رسدائ  تصدلك أ  الخ مد  هدذه خد   مد  يمكد : المتنقيل MSN خدمية-2

MSN Hotmail وMSN Messenger   المحمددو  هاتفدك إلد  مباشدر  
 الرسددائ  بوصددو  شددعاره  إل SMSرسددائ  هيئدد   لدد  تنبيدد  رسددائ  واسددت  

 .به  الخاص Hotmail  نوا   ل  اإللكتروني 
 الرسددائ  واسددتقبا  رسددا إ خ مدد  (MMS): المتعييددة الوسييائط خدميية-3

 ممدا أكبدر بمحتدوى النصدي  والرسائ  الفي يو أو الصوتي  الملفات أو المصور 
 .SMS صير الق الرسائ      لي  هو
 .ذلك وغير واألخبار، اإللكترون  البري  مث :   (WAP) الويب خدمة-4
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 العامد  بدالحز  التراسد  (GPRS): للرادييو العامية بيالحزم التراسيل خدمة-5
 ( GSM). شبكاتال  بر البيانات لنق  المبتكر  التقنيات م  وه  للرا يو،

 را يددددو وجدددداتم  بددددر للتواصدددد  قنيدددد : ت Bluetooth البلوتييييو  خدميييية-6
 سد كاأل بواسدط  المختلفد  األجهدز  بدي  للربط تم  م  ص   اتصاالت وبروتوكو 

 .ال سلك  االتصا   ل  تعتم  ج ي   وطريق  سلو أ
 أو بهدددا ل حتفددداظ والمناسدددبات شدددخاصاأل تصدددوير :التصيييوير تطبيقيييات-7

 (.1-2، 3.02 سلي ،) بالفي يو أو بالكاميرا تصوير سواء تبا لها
 مشدددداه   الفوريدددد ، الترجمدددد  خدددد مات األلعددددا ، مثدددد  :التسييييلية تطبيقييييات-8

 الهددات  المددذكرات، حفددظ اليوتيددو ، ومقدداط  والمسلسدد ت السددينمائي  األ دد  
  (..00-0.2 ، 3.02ماضو ،) وغيرها المحمو ،

 المددربي  اهتمدا  محدور األخيددر  اآلوند   د  أصدب  حيدد  :تعليميية خيدمات-9
  دددد  ال سددددلكي  بق راتدددد  كفدددداء    األكثددددر وندددد ك التعليميدددد ، بالعمليدددد  والمهتمددددي 
 التشارك  ل  تقو  الت  الها    التعليمي  المواق  إطار    األنشط  مختل 

  اليددد  تعليميددد  مخرجدددات لددد إ وصدددوال   غنيددد  تعليميددد  بيئدددات لخلدددق والتفا ددد ،
    .الراهنددددد  المرحلددددد  متطلبدددددات وتحقدددددق العصدددددر، مسدددددتج ات تواكددددد  الجدددددو  ،

(Gardner et al,2013,20)                                             
 

 تو رهدا أ  يمكد  التد  الخد مات مد  الع يد  هنداك أ  لندا يتضد  سدبق مما   
  مليددد    وسددديل    المحمددو  الهدددات  جعددد  ممددا لمسدددتخ ميها، المحمولددد  الهواتدد 
 هددذا  يصددب  التنقدد   إلدد  الحاجدد   و  خددري اآل بددي  التواصدد   مليدد  تسدده 
 خ لددد  مددد  وأوجددد وا والضدددراء، السدددراء  ددد  ي زمهددد  لهددد  ا   ائمددد ا  يقدددر  الجهددداز
 .ج ي      اتصالي وأنماطا   أشكاال  
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 :المحمول الهاتف تطبيقات
 

 الهددددات  خدددد   مدددد  اسددددتخ امها يددددت  التدددد  التطبيقددددات مدددد  ع يدددد ال هندددداك   
  :وه  منها لبع  السياق هذا    نعر  سو  المحمو ،

 

 :"Face book" الفيسبوك تطبيق-1
 

 الراه   الوقت    االجتما   التواص  شبكات أه  م  بوك الفي  يعتبر   
  يهدا يتواصد  صدغير  قريد  العدال  يجعد  ألن  العولم  مظاهر م  مظهر  هو

 والفواصددد  المكانيددد  الحدددواجز  ددد  بعيددد ا   وصدددوره ، وأ كددداره  بدددئرائه  الندددا 
 جامعد  طد   ألحد  بسديط  ر كفك "Face book " الفيسبو ب أ وق . الزمني 
 بي  التواص  لتعزيز    "Mark Zuck erberg" زوكربير  مارك"  هار ار 
د حقدق بعد ها ، التخر  بع  بينه  الروابط  ل  واإلبقاء الط  ،  ا كبيدر   انجاح 
 نومدار ) اسدتخ اما   وأكثرهدا االجتما ي ، الشبكات مواق  أه  م  اليو  ليصير

،3.03، 21 ). 
 

 وتصن  أ ضاء، م  تتيل  الشبكات م  مجمو   م  الفيسبوك  ويتكو    
 والم رسددددد ، والجامعددددد ، العمددددد ، ومكدددددا  اإلقلدددددي ، أسدددددا    لددددد المجمو دددددات

 يبدددد أ ثدددد  التصددددنيفات، تلددددك بددددي  مدددد  يختددددار أ  الج يدددد  المشددددترك وبإمكددددا 
  هنددددداك المجمو دددددات و اخددددد .  يهدددددا شدددددتراكلإل مجمو ددددد  واختيدددددار بالتصدددددف ،
  صددددور   يهددددا يضددددي  مسدددداح   ضددددو ولكدددد  تعليقددددات،وال للتحدددداور، مسدددداح 

 - الموقددد  ويهددد   بدددالموق ، مرتبطددد  مددد ونات وجدددو  جانددد   إلددد الشخصدددي 
 .)022 ،3.00ال ليم ،) الشبا  بي  التعار  إتاح  إل   - ا    بشك   

 

 :  "What App" آب واتس تطبيق -2
 

  المجتمعدددات  ددد  المنتشدددر  المجانيددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات أحددد    

(Khathami , 2018 ,237)،  سدريعا   تد اوال   آ  الدوات  اسدتخ ا  شده  وقد 
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 ،3.02 أحمدد ،) خاصدد    بصددف    الشددبا   ئدد  و دد  العددال  أنحدداء جميدد  غطدد 
 التواصددد  شددبكات  بددر االسددتخ ا  شدددائع  التطبيقددات أحدد  يعدد  كمددا ،( 022

 للمسدددددتخ مي  يتدددددي  حيددددد  انتشدددددارا ، واألسدددددر  ،شدددددهر    واألكثدددددر االجتمدددددا  ،
                الصدددددددوتي ، والمقددددددداط  والصدددددددور، الملفدددددددات، تبدددددددا   خددددددد   مددددددد  لتواصددددددد ا

 تحميلد  ويمكد  ،(2.2، 3.01 زي ، أبو) المكتوب  والنصوص والفي يوهات،
 كتابيدد  محا ثددات إجددراء ويتددي  تكلفدد ، أ   و  المحمددو  الهددات  أجهددز   لدد 
 تريد  الدذ  الشدخص يكدو  أ  بشدرط سماء،األ قائم     المسجلي  جمي  م 

ال   آ  واتدد  تطبيددق أيضددا   ل يدد  محا ثتد   الددر  أو المراسددل  مدد  يددتمك  لد  وا 
 (.422 ،3.02 المزرو  ،) المرسل  الرسائ    ل
  
 :"Twitter" تويتر تطبيق-3

 

 سددم ا وأخدد  المسددتخ مي ، بددي  المنتشددر  المحمددو  الهددات  تطبيقددات أحدد     
 ، العصدددفور  برمدددز لددد  زويرمددد ، التغريددد  يعنددد  الدددذ ( تويدددت) مصدددطل  مددد 

  د  مهمدا    ورا   لعد  وقد  ، احر  د .04 ىتتع  ال قصير  نصي  رسائ  ويرس 
 كمددا ، األوسددط الشددرق  دد  وخاصدد    البلدد ا  مدد    يدد     دد  السياسددي  األحدد ا 

 العدددال ، أنحددداء جميددد   ددد  الندددا  مددد  م  ومددد  معلومدددات شدددبك  تدددوتير يمثددد 
  دددد  الموقدددد  يطددددر  حيدددد   واكتشددددا   ،"اآل  يحدددد   مدددداذا"  بمشددددارك  تسددددم 
 وتنتشر ، "What’s happening now"اآل  يح   ماذا:  السؤا  واجهت 
 ، (Bellin, 2012, 331)الفددور  لدد  العددال   بددر الم يددي  إلدد  اإلجابدد 
 البحد  وخ مد  ، Gmail اإللكتروند  كالبريد    ىأخدر  خد مات  لد  وانفدت 

(Daiz,2011,234) ، حيد  المختلف   اإل   وسائ  نظ  م  جزء ا وصار 
 وسدددائ  كددد  مددد  الدددوار   المعلومدددات تددد  ق اسدددتقبا  مددد  المسدددتخ مي  يمكِّددد 
 .(Hermida,2010, 297 ) اإل   

 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9120)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 : " Instagram "انستجرام تطبيق-4
 

 أو اللوحيد  األجهدز  أو الذكيد  الهواتد   لد  الصور لتبا   مجان  تطبيق   
 أو نسدددددتغرا ا سدددددمياتم  ددددد   لددددد  أيضدددددا   اجتما يددددد  وشدددددبك  اآللددددد ، الحاسددددد 

 صور  التقاط للمستخ مي  ويتي  ، .3.0  ا  أكتوبر    وأطلق ، نستجرا ا
ضددا    مدد  متنو دد  مجمو دد   دد  مشدداركتها ثدد  ، وتحميلهددا إليهددا رقمدد   لتددر وا 
 با بدد )  المتددابعي  مدد  نفسددها إنسددتغرا  وشددبك  االجتما يدد  الشددبكات خدد مات

 ومقداط  الصدور لمشدارك  مثاليدا   ا  تطبيقد يع  كما ،(2 ،3.02، الحبي  ، اهلل
 .( https:// www ts3a. com ، 3.04،  تح )  ليها والتعليق الفي يو

 

 : "Snap chat" شات سناب تطبيق-5
 

 الهاتفات خ   م  استخ ام  يت  ،3.00  ا     انطلق مجان  تطبيق    
 حيددا   د  تعليقدات   لد تحتدو  صددور أو  يد يو مقداط  إرسدا   د  المحمولد 

 متددابعي  ضدا  ا  و  وتوجهدداته ،  كداره أ تمثدد  وسدلوكيات اليوميدد ، المسدتخ مي 
 . (014 ،3.01 خرو ،آو  شيتو ،) اهتماماته  يشاركو 

 

 وال ر ش  االجتما   للتواص  تطبيق :أن ( 02 ، 3.01) العازم  ىوتر    
 االتصددا  خد   مد  نفسد  الوقدت  دد  واألحد ا  اللحظدات مشدارك   لد  قدائ 

 بعدد  المضددا ي  أرقددا    لدد ويعتمدد  المحمددو ، الهددات   بددر ترنددتاالن بشددبك 
 .ضا  اإل   ل موا قته 

 
 تعمدد  أ  يمكدد  التدد  التطبيقددات مدد  الع يدد  هندداك أ  يتضدد  سددبق ممددا    
 بددددددوك ،الفددددددي  WhatsApp آ  الددددددوات :  مثدددددد  المحمددددددو  الهددددددات    لددددد

Facebook  اليوتيددو، YouTube،  واإلنسددتجرا Instagram  ، وغيرهددا 
 . الجامع  ط    يه  بما الجمي   ليها يقب 
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  :الرقمية المواطنة
 

 مناشدددط سدددائر  لددد  أثدددر الدددذ  الرقمددد  باالجتيدددا  الحدددال  العصدددر يتميدددز   
 أخ قد  إطدار تكدوي  أجد  م  الرقمي  المواطن  ظهورإل       مما الحيا ،
 نتطددددرق وسددددو  الرقمدددد ، العددددال  مدددد  اال تراضددددي  التعددددام ت لضددددبط وقيمدددد 

 :التال  النحو  ل  تنميتها ومراح  وقيمها وأهميتها فهومهالم
 

  :الرقمية المواطنة مفهوم
 

 القدددر   ددد  للمواطنددد  األمثددد  النمدددوذ  :أنهدددا  لددد  الرقميددد  للمواطنددد  ينظدددر   
 التعامد   د  المتبد  والمقبدو  الم ئد  السدلوك معدايير  د  تعبر ألنها  الحال 
 ,Mossberger, Tolbert& Me Neal ) .التكنولوجيدا تطبيقدات مد 

2008, 149). 
 

 األخ قيددات :أنهددا   لدد "Marc Prensky " برينسددك  مددارك و ر هددا    
 للوسددائط واسددتخ ام  تفا لدد  أثندداء الفددر  بهددا يتحلدد  أ  ينبغدد  التدد  والمعددايير
 التواصدددد  مواقدددد  االلكترونيدددد ، والمدددد ونات اإللكتروندددد ، البريدددد  مثدددد  الرقميدددد 

 Edmonton Catholic) آ  والوات  والتويتر، ،بوك كالفي  االجتما   
Shools, 2012, 1). 

  
 للتكنولوجيددا، األمثدد  االسددتخ ا  بيسددالي  الطدد   تو يدد   ليهددا ا طلددق كمددا   
 الرقمددد  بالتعامددد  المتعلقدد  والمسدددئوليات األخ قيددات   لددد التيكيدد  خددد   مدد 

 .(Ribble, 2013, 2 ) للمعلومات
 

 مسددددئو  أسددددا   لدددد  المبنيدددد  الممارسددددات مدددد  مجمو دددد  :بينهددددا و  ر ددددت    
 العدددال   ددد  االجتما يددد  القدددي  وتحمددد  الفر يددد  التنميددد  تسددده  والتددد  وأخ قددد 
 (Gazi, 2016, 139 ) .الرقم 
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 (Simsek& Simsek, 2013, 128 ) "وسديمك سديمك"  ر هدا كمدا   

 الطريددق إيجددا  بهدد    الرقمدد  المجتمدد   دد  المشددارك    لدد الفددر  قدد ر  :بينهددا
 العمريدد ، الشددرائ  مختلدد  مدد  المسددتخ مي  جميدد  وحمايدد  لتوجيدد  صددحي ال

  ددددد  المقبولددددد  غيدددددر السدددددلوكيات ونبدددددذ المقبولددددد  السدددددلوكيات بتشدددددجي  وذلدددددك
 أج  م  ويجته  وطن   ل  يحا ظ رقم  مواط  أج  م  الرقمي  التعام ت

 .رقي 
 

 هاخصائصددد تح يدد  يمكدد  الرقميدد ، للمواطنددد  السددابق  التعدداري  ضددوء  دد    
 :يل   يما

 .ومكونات  الرقم ، بالعال  الو   -
  .الرقم  العال  آليات م  والتفا   التعام  مهارات إجا   -
 .اجتما يا   مقبوال   التقن  السلوك تجع  الت  خ قي األ القوا   التزا  -

 

 الجانيييب: هددد  رئيسددد  جوانددد   ث ثددد مددد  تتكدددو  الرقميددد  المواطنددد  أ  أ    
 المهيياري والجانييب ومكوناتدد ، الرقمدد  بالعددال  الددو  و  بالمعر دد  يهددت  المعرفييي
 وتطبيقاتهددددا التكنولوجيددددا السددددتخ ا  ال زمدددد  للمهددددارات األ ددددرا  بددددامت ك يعندددد 

 سددددلوكيات تجعدددد  ومعددددايير ضددددوابط  لدددد  يؤكدددد  القيمييييي والجانييييب الرقميدددد ،
 الجواندد  هددذه تسدده  كمددا ،اجتما يددا   مقبولدد    اال تراضدد  المجتمدد  مدد  التعامدد 

 لأل ددرا  الذاتيدد  التنميدد   دد  الح يثدد  التكنولوجيددا مدد   المثلدد إل ددا  ا تحقيددق  دد 
 وآثارهدا مخاطرها تجن  ذات  الوقت و   للمجتمعات، الرقم  االقتصا  وبناء
 .والمجتم  الفر   ل  السلبي 

 

 :الرقمية المواطنة أهمية
 

 تكدددوي   ددد  و ورهددا ، الرقميددد  المواطندد  أهميددد  المتقدد   العدددال   و  أ ركددت   
 ،ىكبدددر  غايددد    الرقميدد  المواطنددد   يصددبحت   لوطنددد  المحدد  الرقمددد  المددواط 
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 المتحدد   والواليددات وأسددتراليا بريطانيددا مدد  كدد    أطلقددت حيدد   ا   الميدد ا  ومطلبدد
 ال راسددددي  المندددداه   دددد  الرقميدددد  المواطندددد  قددددي  لتضددددمي  مبددددا رات األمريكيدددد 
 "الرقمد  ومنولد الك" مشدرو  أكد  بريطانيدا  فد  ، التعليمي  المراح  لمختل 

"Digital Commonwealth Project”  المواطندد  وأهميدد  قيمد    لدد 
 المراحددد  جميددد   ددد  التعليميددد  العمليددد   ددد   مجهدددا ضدددرور   و لددد ، الرقميددد 
 الو     ل الجامعات ط   وخاص  الشبا  ت ري  أهمي  كذلك ، ال راسي 
 بالتقنيدد  المتعلقدد  واالجتما يدد  األخ قيدد  والقضددايا ، الفكريدد  الملكيدد  بقضددايا
 (Mcgillivary & et.al, 2016, 724-729 ).الرقمي 

 

 المواطنددد  تشدددم  للتعلدددي  ا  معدددايير  األمريكيددد  الواليدددات بعددد  وضدددعت كمدددا   
 المواطنددددد   لددددد  الطددددد   لتددددد ري  بدددددرام  كينتوشددددد  واليددددد  وو دددددرت الرقميددددد ،
  ه      المعلمي يسا   الم ار     برنام  ت شي  ت  أستراليا و   الرقمي ،
  .الرقمي  المواطن  وت ري 

 

  :التالية المبررات من الرقمية المواطنة أهمية وتنبثق
 

 وتطبيقاتهدا التكنولوجيدا الوسدائط مسدتخ م  لجميد  حماي  نظا  تشك  أنها   
 لخ متد  ويعمد  وطند ، يحد  رقمد  مواط  تكوي  إل   تسع حي  المختلف ،
 تد  و كمدا ،ىأخدر  مجتمعدات أو بدي را  والتشدهير اإلسداء     بعي ا   وحمايت ،

 والمجتمعددات، لأل ددرا  اوأمن دد سدد م    أكثددر إيجابيدد ، مثاليدد  إلكترونيدد  بيئدد إلدد  
  ليدددد  يقددددو  الددددذ  األسدددا  وتددددو ير التكنولوجيدددد ، الثقا ددد  توحيدددد    لدددد تعمددد 

 المحتملدد ، والمشددك ت للمخدداطر و هدد  اسددتيعا  ومحاولدد  الرقمدد ، المجتمدد 
 ،3.02 ال وسدر ،) الرقمد  العال  م  التعام  سوء م  اءاألبن حماي  وكيفي 
003(. 

 

 التطبيقددددات اسددددتخ ا  إسدددداء  ظدددداهر  تزايددد  مدددد  ال راسددددات نتددددائ  أك تدددد  مدددا   
 للتحددر  ضددحايا كددانوا المسددتخ مي  مدد  كبيددر  دد   أ  بينددت حيدد  الرقميدد ،
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 الحسدددابات بياندددات واختدددراق لكترونيددد ،اإل التجدددار   ددد  والنصددد  االلكترونددد ،
 وارتيدددددا  االلكترونيددددد ، األلعدددددا  وجدددددرائ  الحدددددوار، آ ا  وتجددددداوز شخصدددددي ،ال

 ،حتمي    ضرور    الرقمي  المواطن  قي  نشر جع  الذ  األمر اإلباحي ، المواق 
  ئدد  وهد  الرقمد  المجتمد   د  ند ماجاو   انغماسددا   األكثدر الفئد  حمايد  أجد  مد 

 . ( 3.02،322 شم ،) الجامعات وطلبات ط   والسيما الشبا 
 

 بضددددوابط المددددواطني  لتو يدددد   ددددا   إطددددار بوضدددد  الرقميدددد  المواطندددد  تهددددت    
 مدد  والوجبددات  وااللتزامدات الحقددوق: حيد  مدد  الرقميد ، التكنولوجيددا اسدتخ ا 

 مد  مخاطرهدا، مد  الحمايد  وضدما  مميزاتها، م   المثل اإل ا   تحقيق أج 
 المصدر ،)  لرقميد ا الممارسدات  د  والسدلوك  القيمد ، البعد   لد  المحا ظد 
3.02، 021). 

  
 تقتصددر وال ، والتسددلي  التر يدد  سددب  مدد  الرقميدد  وتطبيقاتهددا التقنيدد  تعدد  لدد    
  ددد  للعدددي  سدددبي  الً   اجتما يددد  ضدددرور    أصدددبحت بددد  األثريددداء طبقددد    لددد

 مد  الع يد    لد والحصدو  للتواصد  حتميد  ووسديل  ، ب ونها الرقم  العصر
 والشددبا  األطفددا  أ  كمددا والتر يهيدد ، والخ ميدد   والمعر يدد التعليميدد  الخدد مات

( والكمبيددوتر واآليبددا  والهددات  اإلنترنددت)  الرقمدد  اإل دد   وسددائ  يسددتخ مو 
 هدددذه أ  ببسددداط  يعنددد  وهدددذا ، يوميدددا   سدددا ات ثمدددان  أحياندددا   يتجددداوز بمعددد  
 تديثير لها وأ  ، يوميا   االستيقاظ سا ات نص  م  أكثر  يه  تؤثر الوسائط
 تتضددم  الرقميدد  المواطندد  أ  وحيدد  ،(22 ،3.02 ال هشددا ،)  لدديه  كبيددر

 واألخددددرى الوسددددائط، هددددذه وسددددلبيات مخدددداطر ضدددد  وقائيدددد  أحدددد هما سياسددددتي 
 صدار لدذا الح يثد ، التقنيد  إيجابيدات مد   المثلد اإل دا     لد تنطدو  تحفيزي 
            . نها غن  ال حتمي    ضرور    الرقمي  بالمواطن  وتعريفه  المواطني  تثقي 

 ) 24 ،3.02 مايك،)                                              
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 يتسددد  الدددذ  اال تراضددد  الفضددداء إلددد  للددد خو  بوابددد  الرقميددد  التقنيددد  تمثددد    
 مددد  الجميددد  يمكددد  ممدددا والتشدددريعات، القدددواني   ددد  بعيددد ا   والحريددد  باالنفتدددا 
 هدددذه مسدددتخ م   دددإ  ولدددذلك ، مجهولددد  هويددد  وتحدددت حدددر   بشدددك    اسدددتخ ام 

 يجددد وا أ  المتوقددد   مددد  ، الكا يددد  وال رايددد  المعر ددد  لددد يه  يكددد  لددد  مدددا التقنيددد 
  رضددد  أكثدددر ويكوندددو  الرقمددد ، العدددال  تطدددور مواكبددد   ددد   ددداجزي  نفسددده 
 مدد  الرقمدد  التثقيدد  حتميدد  يؤكدد  وهددذا اإللكترونيدد ، الجددرائ  أشددكا  لمختلدد 
 الشدددددبا  امدددددت ك مددددد  بدددددالرغ   اإللكترونددددد ، االسدددددتغ   مددددد  الحمايددددد  أجددددد 

 يفتقددرو  أنهدد  إال الح يثدد   التكنولوجيددا أجهددز  مدد  للتعامدد  ال زمدد  للمهددارات
 مجتمعدداته  تنميد   جلدد    د   دد  التكنولوجيدا هددذه توظيد   لدد  القد ر  أحياندا
  .(21 ،3.02 ال هشا ،)  المحلي 

 

 ،(Eugene, 2007 ) ،(Coyle, et.al, 2010 ) مدد  كدد    ىويددر     
 األ را  تمك  نهاأ    أهميتها تكم  الرقمي  المواطن  أ ( 3.02 صر ،الح)

 : م 
 .الرقمي  للتكنولوجيا واألم  والمسئو  خ ق األ االستخ ا  -
 كالتعدددددداو  الرقميدددددد  التكنولوجيددددددا السددددددتخ ا  اإليجدددددداب  بالسددددددلوك التحلدددددد  -

  .والتعل  واإليثار واإلنتاجي 
 .مع   التعام وأسالي  الرقم  العال  طبيع   ه  -
 وأسددالي  الرقمدد  العددال  بهددا يزخددر التدد  والثقا يدد  االجتما يدد  القضددايا  هدد  -

 .معها التعام 
 .الرقم  العال  م  التعام  ثناءأ المسئولي  تحم  -
 التكنولوجيددا أخطددار مدد  يحميدد  أخ قدد  بنسددي  الرقمدد  المددواط  تحصددي  -

 .وتطبيقاتها
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 المددواط  تكددوي   دد  هدداو ور  الرقميدد ، المواطندد  أهميدد  سددبق ممددا ويتضدد     
 للتكنولوجيدددا واألمددد  والمسدددئو  االخ قددد  واالسدددتخ ا  لوطنددد  المحددد  الرقمددد 
 .الرقمي 

 

 :الرقمية المواطنة أهداف
 

 : منها األه ا  م  مجمو   إل  الرقمي  المواطن  ته  
 

 مد  الح يثد ، التكنولوجيدا استخ ا  كيفي  إل  المجتم  شرائ  جمي  توجي  -
 التكنولوجيا م  التعام   ن  بها يتمتعوا أ  يج  الت  وقالحق توضي  خ  

 ، الدددد ي  زيدددد )  بهددددا يلتزمددددوا أ  ينبغدددد  التدددد  والواجبددددات المختلفدددد ، لياتهدددداآو 
3.02 ،21) . 

 المحتددر  السددلوك اسددتخ ا : محدد  ي  مجددالي   دد  الشددبا  مهددارات تطددوير -
 &Jones ).اإلنترندددت  بدددر الم نيددد  المشدددارك  وممارسددد  اإلنترندددت  بدددر

Mitchell, 2015, 2) . 
 يسدتطي  كد  التقنيد ، اسدتخ امات    اإليجابي  واالتجاهات الجوان      -

رقميدددا   مواطن دددا ويكدددو  سدددليم ، بصدددور  توظيفهدددا إجدددا   مددد  التقنيددد  مسدددتخ  
ا،  ومعتقددد ات قدددي  مددد  ومتنددداغ  م ئددد  رقمددد  مجتمددد  خلدددق  ددد  يسددده  صدددالح 
 (Ribble, 2006, 3) .الوط 

 

 :ميةالرق المواطنة قيم
 

 االسدتخ ا  تشدك  قي  تس  م  تتكو  الرقمي  المواطن  أ  إل  ريب " أشار   
 وتحقيددق ، الرقميدد  المواطندد  أساسدديات تفهدد    لدد وتسددا   للتقنيدد ، اإليجدداب 

 يكدو  أل  الفدر  تمكدي  أجد  مد    بالتكنولوجيدا المتعلقد  بالقضايا أكثر و  
 ، التقنيدددددد  المعر دددددد  تبيساسدددددديا تزويدددددد ه خدددددد   مدددددد  أ ضدددددد  رقميددددددا   مواطنددددددا  

 وممتلكاتدد  وخصوصدديت  ذاتدد  بهددا يحمدد  وصددحيح   منددآ بطريقدد  واسددتخ امها
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 ، الرقمدد  القددانو  ، الرقمدد  السددلوك ، الرقمدد  الوصددو :)  دد  وتتمثدد  ووطندد 
 الحقدددددددوق ، الرقميددددددد  التجددددددار  ، الرقميددددددد  األميددددددد  محددددددو ، الرقمددددددد  االتصددددددا 

 ريبد ( " )  الرقمد  واألمد  ، الرقميد  والسد م  الصدح  الرقميد ، والمسؤوليات
، 3.03 ،02). 
 

  :ه  رئيس  محاور ث   إل  التسع  القي  هذه تقسي  ت  وق 
 

 الوصددو  أو الرقميدد  المسدداوا ) قددي  ثدد   ويتضددم  االحتددرا ، :األول المحييور
 :ذلك تفصي  يل  و يما(. الرقم  القانو  الرقم ، السلوك الرقم ،

 

 قمييالر  الوصيول) الرقميية المسياوة :( Digital Access  بهدا ويقصد 
 المجتمد  أ درا  لجميد  التقند  الوصدو  و  د  المتساوي  الرقمي  الحقوق تو ير

 لددذا و ، مطددر   بزيددا   التكنولوجيدد  الوسددائ  هددذه المجتمدد  ويسددتخ   الواحدد ،
  ند  محد و ا   يكدو  ق  اإللكترون  الوصو  أ  إل  المسئولو  يتنب  أ  يج 
 وسددائ  تددو ير مدد  البدد  لددذا   اإلطدد ق  لدد  متددو ر يددرغ أو األ ددرا ، بعدد 
 ال زمد  التحتيد  البنيد  تدو ير يتطلد  وهذا ، للجمي  الرقم  الوصو  وتقنيات
 بحيد  ، اسدتثناء بد  المدواطني  جمي  بي  بالتساو  الرقم  الوصو  لتقنيات

 اسدددتخ ا  ويصدددب . المجتمددد   ئدددات مددد   ئددد  أل  إلكترونددد  إقصددداء يوجددد  ال
 . (23 ،3.02 ال هشا ،  ،0.2، 3.02، السي ) للجمي  متا  وجياالتكنول

 

 الرقمييية اللياقيية)  الرقمييي السييلوك  : (Digital Etiquette  تهددت 
 المسدددددتخ مي  بدددددي "  الرقمددددد  كدددددو و البروت ثقا ددددد "  بنشدددددر الرقميددددد  المواطنددددد 
 الج يدد ، الرقمدد  المجتمدد  ظدد   دد  سددلوكياته   دد  مسددئولي  ليكونددوا وتدد ريبه 
      القددوي  السددلوك ومعددايير  ءوالمبددا  القددي  ومرا ددا  ، بتحضددر لتصددر ا بهدد  

 غددددددر  التعليميدددددد  المؤسسددددددات   لدددددد يجدددددد  لددددددذا .(0 ، 3.00 ،   ددددددي أ) 
 س  أ  كما رقميي ، كمواطني  الط      ال ئق  والتصر ات االستخ امات



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9192)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 وتثقي  تو ي  م    ب  تكف  ال وح ها االستخ ا  سياسات وصياغ  اللوائ 
 ، الجدددزار) ً   سدددلوكيا مسدددئوال   ارقمي ددد امواطن ددد يكدددو  أ    لددد وت ريبددد   دددر  كددد 

 المقبددو  السددلوك وضددوابط بمعددايير االلتددزا  لضددما  وذلددك  ( 4.2 ،3.04
 . الرقمي  السياقات   

 

 الرقمييي القييانون: Digital Law   المجتمدد  ولددوائ  قددواني  بهددا قصدد ي 
 غيدددددر االسدددددتخ ا  ومعاقبددددد  ،الرقميددددد  األخ قيدددددات بمسددددديل  المتعلقددددد  الرقمددددد 
 حقدوق حمايد  أجد  م  الرقمي  بالجرائ   سمي   ما أو الرقمي  للتقني  األخ ق 

 ربيد "  ىويدر (. 33 ،3.02 المد  ،) رقميا ل  واألما  األم  وتحقيق الفر 

(  Riblle,2011,  32 )   تثقيدد   التربويدد  المؤسسددات   لدد يجدد  أندد 
 أو قدددانو  هدددو بمدددا الطددد   المعلمدددي  زو يددد وأ  ، الرقميددد  بدددالقواني  الطددد  

 .الرقم  المجتم  م  تعامله   ن  قانون  غير
 

 األميية محيو الرقمي، االتصال) قيم ثال  ويتضمن التعليم،: الثاني المحور
  :ذلك تفصيل يلي وفيما .(الرقمية التجارة الرقمية،

 

 للمعلومييييييات اإللكترونييييييي التبييييييادل) الرقمييييييي االتصييييييالDigital 

(communication :العدددددددددال   ددددددددد  طفدددددددددر    التكنولوجيددددددددد  الثدددددددددور  أحددددددددد ثت 
 األ ددرا  مد  التواصد  وأصددب  ، صدغير  قريد  إلدد  العدال  وتحدو  ، االتصداالت

  تسدددع السدددياق هدددذا و ددد  ، للجميددد  متدددا  العدددال   ددد  وزمدددا  مكدددا  أ   ددد 
 أمدددا  السدددلي  القدددرار اتخددداذ   لددد بالقددد ر  األ دددرا  تزويددد  إلددد  الرقميددد  المواطنددد 
 لددد يه  يكدددو  وأ  المتاحددد ، الرقميددد  االتصددداالت خيدددارات مددد  المنهمدددر السدددي 
 ،3.02  حشدددي ،) ورشدددي  إيجددداب  اسدددتخ ا  اسدددتخ امها بكيفيددد  كدددا   و ددد 
402). 
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 الرقميية األميية محيو) الرقميية الثقافية :( Digital Literacy   مليد  
   امددد  عددد الب   هدددذا ويعددد  ، واسدددتخ اماتها بالتكنولوجيدددا يتعلدددق مدددا وتعلددد  تعلدددي 
 الرقميددد  األجهدددز    لددد التعدددر   ددد  يسدددا   حيددد  ، األخدددرى لألبعدددا  وركيدددز 

 ، اإللكترونيدددد  الحكوميدددد  المعددددام ت إجددددراء وكيفيدددد  المختلفدددد ، واسددددتخ اماتها
  ددد  االجتمدددا   التواصددد  مواقددد  واسدددتخ ا  االنترندددت، شدددبك   بدددر والتسدددويق
 المصددددا ر مدددد  المعلومددددات   لدددد الحصددددو  وكيفيدددد  ، اال ددددرا  بددددي  التواصدددد 
 . (004 ،3.02 ال وسر ،)  الرقمي 

 

 الرقمييية التجييارة: Digital Commerce   البيدد   مليدد  بهددا ويقصدد 
 و ليد  ، مطدر  تزايد  و د  ، ا  واقعد أصب  والذ  اإلنترنت، شبك   بر والشراء
  ددد  المسدددتخ     لددد يجددد  التددد  والقوا ددد  بالضدددوابط الدددو   تدددو ير مددد  البددد 

 ، الحصددر )  ا  صددالح ا  رقميدد ا  مواطندد يصددب  كدد  هدداب االلتددزا  الرقمدد  المجتمدد 
 المتعلق  بالقضايا األ را  تثق     الرقمي  المواطن  وتسا  (. 0.0 ،3.02
 باسدددددتخ ا    قددددد  لهدددددا التددددد  واللدددددوائ  القدددددواني  حيددددد  مددددد  الرقميددددد  بالتجدددددار 

 ،   دددي أ)  ال ولددد  بقدددواني  المتعلقددد  أو مدددا أوا األمددد  وخاصددد    التكنولوجيدددا،
3.00، 0) . 

 

 الرقميية، والمسئوليات الحقوق) قيم ثال  وتشمل الحماية،: الثال  المحور
 :ذلك تفصيل يلي وفيما(. الرقمي األمن ، الرقمية والسالمة الصحة

 

 الرقمييية والمسييئوليات الحقيوق: Digital Responsibilities & 

Rights التد الحقدوق مد  مجمو د  الرقم  للمواط  الرقمي  المواطن  تو ير  
 ، الخصوصدي  حدق: منهدا الرقم ، العال  م  تعامل  أثناء بها يتمت  أ  يج 
 بعدد  المددواط  هددذا   لدد تفددر  ذاتدد  الوقددت و دد  وغيرهددا، ، التعبيددر وحددق

 الوسددددائ  مددد  تعاملددد   ددد  بهدددا يلتددددز   أ يجددد  التددد  والمسدددئوليات الواجبدددات
 لعملدد  ا وجهدد عدد ا الب    وهددذا ، لهددا الرشددي  االسددتخ ا  تضددم  والتدد  الرقميدد 
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 مبتكددرا   مواطنددا   رقميددا   مددواط  كدد  يصددب  كدد  امع دد تفعيلهمددا مدد  البدد  ، واحدد  
 .(20 ،3.04 ، شكر. )  عاال   ومشاركا   ، ومنتجا  

 

  يمددا  ليهدا الطدد   تد ري  ينبغدد  التد  والمسددئوليات الحقدوق أهدد  وتتمثد     
 :(.0 ،3.03 أن روز،   03-00 ،1..3، ال ي  جما ) يل 

 

 الحقوق: Rights حدق االتصدا ، حدق التعبيدر، وحريد  الك   حري  حق 
تاحد  الم ئد  التد ري  حدق الفكدر ، العمد  ملكيد  حق للمعلومات، الوصو   وا 
 المعلومدات خصوصدي  حدق ك ء، بشك  الوصو  لتحقيق المطلوب  األ وات
 .بالمواط  الخاص المعلومات أم   ل  والحفاظ

 المسيئوليات: Responsibilities  الشددر ي  والقدواني  للقوا د  اإلذ ددا 
 أمددددد  مددددد  التيكددددد  المجتمددددد ،  ددددد  المعلومدددددات مصدددددا ر السدددددتخ ا  المنظمددددد 

 عد الب   للجميد ، الخاصد  الحقدوق احتدرا  ،أخ قد    بشك    التصر  المعلومات،
 .واأل را  السكا  تنو  احترا  ضيا ، إل  يؤ   تصر  ك    

 

 بحقدوق المرتبطد  ضداياالق أ  (Choi, 2016, 13 ) "تشدو "  أشدار ولقد    
 السدياقات  د  تضدمينها يجد  مسدئوليات مد  يتبعهدا ومدا الرقمي  المستخ مي 
 المددددواط  ومسدددئوليات لحقدددوق الحمايددد  تددددو ير أهميددد    لددد وأكددد  ، التعليميددد 
 ، االنترندددت شدددبك    لددد الددد ول  المجتمددد   ددد  كامددد   ضدددو بصدددفت  الرقمددد 
 . والثقا ي  الجغرا ي  الح و  تتخط  بطريق  اآلخري  وحماي 

 

 الرقمييية والسييالمة الصيحة :Digital Health and Wellness 

 ، طويلد  ولفتدرات بإسدرا  المختلفد  وتطبيقاتهدا التكنولوجيدا اسدتخ ا  يصاح 
 ب رجدد    تددؤثر التدد  والنفسددي  الب نيدد  المشدداك  مدد  الع يدد  السددلي  غيددر وبشددك 
 البشري  بالهن س  عر ي   ما ظهور إل  هذا ىأ  وق  ، الفر  صح    ل    كبير 
 الم ئمدد  بتحقيددق يهددت  الددذ  (Ergonomics) "اإلرجونددوميك "   لدد  أو

 يسدتخ مونها الدذي  والبشدر المختلفد  بيشكالها  األجهز  بي  والنفسي  الفيزيائي 
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 حدو  وتثقديفه   درا األ بتو يد  الرقميد  المواطن  تعن  ولهذا.  معها ويتعاملو 
 قوا ددد  وتطبيدددق الرقميددد ، وتطبيقاتهدددا ولوجيددداللتكن والسدددلي  الصدددح  االسدددتخ ا 
 (.402 ،3.02 ، حشي . ) اإلرجونوميك  ومعايير

 

 الرقمي األمن : Digital Security تدو ير بدإجراءات ع الب   هذا يختص 
 التكنولوجيددا مسدتخ م  ىلد  يتدو ر أ  ينبغد  حيد  ، التقنيد  والحمايد  الوقايد 
 أجد  مد  ، لبيانته  احتياطي  سخبن واالحتفاظ ، الفيروسات م  حماي  برام 

 .(232 ،3.02 ، بشير)   ليها سطو أو اختراق  أ م  حمايتها
 

 يجدد  الرقميدد  للمواطندد  القددي  مدد  مجمو دد  هندداك أ  لنددا يتضدد  سددبق ممددا   
 الوصدو )  د  وتتمثد  الجامعدات طد   وبخاصد  المجتم  أ را  ىل  تنميتها
 األميددد  محدددو ، الرقمددد  التصدددا ا الرقمددد ، القدددانو  الرقمددد ، السدددلوك الرقمددد ،
 والسدد م  الصددح  الرقميدد ، والمسددؤوليات الحقددوق ، الرقميدد  التجددار  ، الرقميدد 
 وتفهددد  للتقنيددد ، اإليجددداب  االسدددتخ ا  تمثددد  حيددد (  الرقمددد  واألمددد  ، الرقميددد 

   بالتكنولوجيدا المتعلقد  بالقضدايا الو   وتحقيق ، الرقمي  المواطن  أساسيات
 .رقمي  مواطني  ايكونو  لك  واطني الم تمكي  أج  م 

 

  :الرقمية المواطنة تنمية مراحل
 

 ،3.02)  محدددرو  مددد  كددد     راسددد  مثددد  ال راسدددات مددد  الع يددد  أشدددارت    
( 213 ،3.02،) الكراسددددن  و ، طوالبدددد   ،( 0.2 ،3.02)  السددددي  ،(031
 بقددي  لتعددريفه  ال زمدد  المؤشددرات الجامعددات طدد   إكسددا  يددت  كدد  أندد  إلدد 
 تتمثد  أساسدي  مراحد  بديرب  المرور م  الب  ل يه  وتعزيزها الرقمي  واطن الم
   :ه 
 يجعلهدد  بمددا الطدد   تزويدد  يددت  و يهددا :(الييوعي مرحليية ى)األوليي المرحليية-

 مدا الطالد  وا  راك األساسي ، والمعار  بالمهارات واإللما  تكنولوجيا، مثقفي 
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 الرقميد ، التطبيقات م  م التعا  ن  سلوكيا   مناس  غير هو وما مناس  هو
 تطبيقددددددات اسددددددتخ ا    لدددددد المترتبدددددد  وااليجابيدددددد  السددددددلبي  ثدددددداراآل هدددددد  ومددددددا

 .التكنولوجيا
 

 الطالدد  قدد ر  بتنميدد  تهددت  :(الموجهيية الممارسيية مرحليية ) الثانييية المرحليية-
 لمعر د  واالكتشدا ، المخداطر   لد  يشدج  جو    التكنولوجيا استخ ا    ل

 اآلبدداء مدد  توجيدد  تحددت التقنيدد  االسددتخ امات مدد  المناسدد  وغيددر المناسدد 
  .والجامعات الم ار     والمعلمي 

 

عطاء النمذجة مرحلة ) الثالثة المرحلة-  تو يد  يت  و يها :(والقدوة المثل وا 
 يتمكندوا حت  الرقمي ، التقنيات مخاطر م  الذاتي  الحماي  بإجراءات الط  

 نمدداذ  وتقدد ي  االنترنددت، قراصددن  مدد  وأهلهدد  وممتلكدداته  أنفسدده  تدديمي  مدد 
 االسدددددتخ ا  كيفيددددد  حدددددو  والجامعدددددات والم رسددددد  البيدددددت  ددددد  مثاليددددد  إيجابيددددد 
 .التكنولوجي  للوسائط والمثال  اإليجاب 

 

 الفرصددد  إتاحدد  يدددت  و يهددا :(والتحلييييل الراجعييية التغذيييية ) الرابعييية المرحليية-
 للتطبيقددات ه اسددتخ ام مجدداالت لمناقشدد  للطدد   التعليميدد  المؤسسددات  اخدد 

 يمكدد  وكيدد  التقنيددات، هددذه مدد  إ ددا    أقصدد تحقيددق يمكدد  وكيدد  الرقميدد ،
 للتقنيدددات السدددتخ اماته  بنددداء نقددد  تقددد ي  خددد   مددد  وذلدددك مخاطرهدددا، تجنددد 

 .والمجتم  الجامعات    الموجو  
 

 مت اخلددد  مراحددد  أربددد  خددد   مددد  تدددت  الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تنميددد  أ  أ     
 القددد و  ثددد  الموجهددد ، الممارسددد  ثددد  الرقميددد  المواطنددد  قدددي ب الدددو    ددد  تتمثددد 

 المراحد  هدذه مد  مرحلد  كد  وأ  والتحليد ، الراجعد  التغذي  خيرا  أو  والنمذج ،
 .تليها الت  وكذلك تسبقها، الت  بالمرحل  وتتيثر تؤثر

 

 أمكددد  ، الحاليددد لل راسدد  النظريددد  للخلفيددد  تحليدد  مددد  سدددبق مددا ضدددوء و دد    
 ومفهددو  تطبيقاتد ، أهدد  اسدتخ امات ، أبددرز أهميتد ، لمحمددو ،ا الهدات  تعريد 
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 تنميدد  مراحدد  الرقميدد ، المواطندد  وقددي  وأهدد ا ها، وأهميتهددا، الرقميدد ، المواطندد 
 ،ال راسد  سدئل أ    جاب اإل    الخلفي  هذه توظي  وسيت  الرقمي ، المواطن 
 هدددات ال تطبيقدددات  ور لتفعيددد  مقتدددر  تصدددور ووضددد  ،ال راسددد  أ وات وبنددداء

 .المصري  الجامعات ط   ىل  الرقمي  المواطن  قي  تعزيز    المحمو 
 

 : الدراسة فروض
 

 تتمث   يما يل  :
 

 تعزيدز  د  المحمدو  الهدات  تطبيقدات  ور  د  إحصدائيا    ال   روق توج  -0
 تبعددا   المصددري  الجامعددات بعدد  وطالبددات طدد   لدد ى الرقميدد  المواطندد  قددي 

 . ملي (/ ظري ن) الكلي  نو  لمتغير
 تعزيدز  د  المحمدو  الهدات  تطبيقدات  ور  د  إحصدائيا    ال   روق توج  -3
 تبعددا   المصددري  الجامعددات بعدد  وطالبددات طدد   لدد ى الرقميدد  المواطندد  قددي 

 .أ ل (/ أ ن ) ال راس  المستوى لمتغير
 تعزيدز  د  المحمدو  الهدات  تطبيقدات  ور  د  إحصدائيا    ال   روق توج  -2
 الجددن  لمتغيددر تبعددا   المصددري  الجامعددات طدد   لدد ى الرقميدد  اطندد المو  قددي 
 (.إنا / ذكور)
 

 : دراسةلل المنهجية جراءاتاإل
 

 :التالي  للخطوات و قا   ال راس  تسار 
 

 الباحثتين( )إعداد/ الرقمية.   المواطنة بقيم قائمة إعداد-1
 

 المواطنددد ب المرتبطددد  السدددابق  ال راسدددات وتحليددد  مراجعددد  خددد   مددد  وذلدددك   
 خددد   مددد  وذلدددك آلرائهددد ، و قدددا تعددد يلها ثددد  الخبدددراء، آراء واسدددتط   الرقميددد 

 :التالي  الخطوات
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 : القائمة هدف
 

  الرقميد  المواطند   ليهدا تنطدو  التد  القدي  مد  مجمو د  تح يد  إل  ه  ت   
 أوليدددد  كخطددددو  وذلددددك ،المختصددددي  مدددد  مجمو دددد   رأ اسددددتط   خدددد   مدددد 

 قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات  ور يا اسدددتب إ ددد ا   ددد  تسدددا  
 .المصري  الجامعات بع  وطالبات ط   ىل  المواطن 

 

  :القائمة بناء مصادر
 

 والبحدددو  والمصدددا ر المراجددد  خددد   مددد  للقائمددد  األوليددد  الصدددور  اشدددتقت   
 إلدد  التوصدد  بهدد   الرقميدد   المواطندد  قددي  تناولددت التدد  السددابق  وال راسددات

 .قي ( 1) تضمنت  ئي مب قائم 
 

 :القائمة تعديل
 

 المختصدددددي  مددددد (   شدددددر )   لددددد  األوليددددد  صدددددورتها  ددددد  القائمددددد    رضدددددت 
 وطالبدددات لطددد   القائمددد  مناسدددب  مددد ى تح يددد  بهددد    (0) ملحدددق والخبدددراء

 قددددي  إضددددا   ، يروندددد  مددددا حددددذ  أو إضددددا   أو وتعدددد ي  المصددددري  الجامعددددات
 وقدد  ،( 0) ملحددق اآلخددر الددبع  صددياغ  تعدد ي  أو ج يدد   الرقميدد  للمواطندد 
 تحتويهدددا التددد  الرقميدد  المواطنددد  قددي  جميددد  أ   لدد  المحكمدددي  راءآ أجمعددت
 مناسب  الرقمي  المواطن  قي  جمي  أ  المحكمو  رأى كما ،ج ا   مهم  القائم 
 تتكدو  النهائيد  صدورتها  د  القائمد  وأصدبحت ، المصدري  الجامعدات لط  

 القانو  الرقم ، ،السلوك الرقم  الوصو : ه  ي الرقم للمواطن  قي ( 1) م 
 الحقدددوق الرقميددد ، التجدددار  الرقميددد ، األميددد  محدددو الرقمددد ، االتصدددا  الرقمددد ،

  .(3) ملحق الرقم  ،األم  الرقمي  والس م  ،الصح  الرقمي  والمسئوليات
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 يدنص الدذ  ال راسد  أسدئل  مد  األو  السدؤا   د  االجابد  تمدت ق  وبهذا    
دد الرقميدد  المواطندد  قددي  مددا"   لدد  بعدد  وطالبددات طدد   ىلدد  تعزيزهددا را الم 

 المصري ؟ الجامعات
 

 طييالب بييين واسييتخداماً  شيييوعاً  المحمييول الهيياتف تطبيقييات أكثيير تحديييد-2
 .المصرية الجامعات بعض وطالبات

 

 بل  المصري  الجامعات بع  وطالبات ط   م      أ ر  استط   ت    
 ، اآل ا  ، التربيددد ) النظريددد  الكليدددات بدددبع  البددد   وط ا  طالبددد( 220)  ددد  ه 
 حاسددددباتال ،اإل دددد  ، التجددددار  ، الحقددددوق المبكددددر ، للطفولدددد  التربيدددد  األلسدددد ،

 سددنا ،األ طدد  ، الهن سدد  ، الطدد ) العمليدد  الكليددات ،وبعدد (  معلومدداتالو 
(  الرياضدددي  التربيددد  طبيعددد ،ال العددد   جميلددد ،ال الفندددو  ، الصدددي ل  الزرا ددد ،
 ، أسدددددديوط ،سددددددوي  بندددددد  ، المنيددددددا: )  وهدددددد  المصددددددري  الجامعددددددات بددددددبع 

 ) . الشيخ كفر ، القاهر  ، بنها ، سكن ري إلا
 

 السدددؤا  وتوجيددد  يددد ،ا ر  جوجددد  نمددداذ  باسدددتخ ا  لكترونيدددا  إ التطبيدددق وتددد    
 طددد   بدددي  واسدددتخ اما   شددديو ا   المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات أكثدددر مدددا: التدددال 

 المئويدد  والنسدد  التكددرارات حسددا  وتدد  ي ،المصددر  الجامعددات بعدد  وطالبددات
 (.1) رق  التال  البيان  الشك  ويوض  الستجاباته ،
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 وطالبات طالب بين واستخداماً  شيوعاً  المحمول للهاتف تطبيقات أكثر يوضح( 1) بياني شكل

 المصرية الجامعات بعض
 

 المحمددو  الهددات  تطبيقددات أكثددر  أ السددابق البيددان  الشددك  مدد  ويتضدد     
 What آ  الددوات : بالترتيدد  المصددري  الجامعددات طدد   بددي  اسددتخ اما  

Sapp  بدوك الفدي  ثد  %1204 بنسدب Facebook   ثد  ،%1.00 بنسدب 
 ثدد . %2302 بنسددب   Instagram واإلنسددتغرا  YouTube  اليوتيددو 
 أسدددئل  مددد  ان الثددد السددؤا   ددد  اإلجابددد  تمدددت قدد  وبدددذلك األخدددرى، التطبيقددات
ا المحمدددددو  الهددددات  تطبيقدددددات أكثددددر مدددددا"  لددددد  يددددنص الدددددذ  ال راسدددد   شددددديو  

  المصري ؟ الجامعات بع  وطالبات ط   بي  واستخ ام ا
 

 المواطنية قييم تنميية فيي تيأثيراً  األكثير المحمول الهاتف تطبيقات تحديد-3
 خد   مد  وذلدك ، المصيرية الجامعيات بعيض وطالبيات طيالب لدى الرقمية

 بلد  المصدري  الجامعدات بعد  وطالبدات طد   مد  مجمو د  رأ  تط  اس
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 ، اآل ا  التربيددد ،)  النظريددد  الكليدددات بدددبع  وطالبددد    ا  طالبددد( 220)  ددد  ه 
 حاسددددباتال ،اإل دددد  ، التجددددار  ، الحقددددوق المبكددددر ، للطفولدددد  التربيدددد  األلسدددد ،

 ا ،سددناأل طدد  ، الهن سدد  ، الطدد ) العمليدد  الكليددات ،وبعدد (  معلومدداتالو 
(  الرياضدددي  التربيددد  طبيعددد ،ال العددد   جميلددد ،ال الفندددو  ، الصدددي ل  الزرا ددد ،
 ، أسدددددديوط ،سددددددوي  بندددددد  ، المنيددددددا: )  وهدددددد  المصددددددري  الجامعددددددات بددددددبع 

 لكترونيددا  إ سددؤاله  خدد   مدد  ، (  الشدديخ كفددر ، القدداهر  ، بنهددا ، سددكن ري إلا
 قدددي  تنميددد   ددد  تددديثير ا األكثدددر التطبيدددق مدددا ، يددد ا ر  جوجددد  نمددداذ  باسدددتخ ا 
 الشددك  يوضددح  كمددا كالتددال  الطدد   اسددتجابات وكانددت ؟، الرقميدد  المواطندد 
 .(3) رق  البيان 

 

 
 لدي الرقمية المواطنة تنمية في تأثيراً  المحمول الهاتف تطبيقات يوضح أكثر( 2) بياني شكل

 المصرية الجامعات بعض وطالبات طالب
 

 الهدددات  تطبيقدددات أكثدددر أ ( 3) رقددد  السدددابق البيدددان  الشدددك   مددد ويتضددد    
 بعدد  طدد   نظددر وجدد  مدد  الرقميدد  المواطندد   ددي  تنميدد   دد  اتدديثير   المحمدو 
 ،(% 20،0) بنسب  "Facebookبوك الفي  تطبيق هو المصري  الجامعات
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  دد  وجدداء ،( %24،1 ) بنسددب  "What Sapp "آ  الددوات  تطبيددق ثدد 
 ثدد  ،( %31،1) بنسددب   "You tube "اليوتيددو  يددقتطب الثالثدد  المرتبدد 
  د  اإلجابد  تمدت قد  وبدذلك.  التاليد  المراحد   د  األخدرى التطبيقات جاءت
 الهدات  تطبيقدات أكثدر مدا"   لد ينص الذ  ال راس  أسئل  م  الثال  السؤا 

 بعدد  وطالبددات طدد   ىلدد  الرقميدد  المواطندد  قددي  تنميدد   دد  اتدديثير   المحمددو 
 مصري ؟ال الجامعات

 

 المواطنية قييم تعزييز في المحمول الهاتف تطبيقات دور استبيان إعداد-4
 الباحثتان( )إعداد/ الرقمية. 

 

 : االستبيان من الهدف -أ
 

 تعزيدز    المحمو  الهات  تطبيقات  ور قيا  إل  االستبيا  هذا يه     
 .المصري  الجامعات بع  وطالبات ط   ل ى الرقمي  المواطن  قي 

 

  :يل  ما بمرا ا  الباحثتا  قامت االستبيا  مفر ات صياغ  و ن 
 

 .حقائق إل  تشير الت  العبارات تجن  -
 جميددد   ليهدددا يوا دددق ال أو  ليهدددا يوا دددق أ  حتمددد ي   التددد  العبدددارات تجنددد  -

 .األ ضلي  أو الموا ق   رجات بي  تميز ال العبارات هذه  مث  المفحوصي ،
 المفحدددوص يكتشددد  ال حتددد    شدددوائيا   سدددالب وال الموجبددد  العبدددارات توزيددد  -

: أ  مسدبقا ، ل سدتجاب     معيند    وجهد ل يد  يكدو  وبالتدال  المقصدو ، التسلسد 
 .ل ستجاب  ا  مسبق  قل  تهيؤ ل ي  يكو  أ 
 .الماض  إل  ال والمستقب  الحاضر إل  العبارات تشير أ  ينبغ  -
 .وبسيط  وواضح  مباشر   بارات استخ ا  -
 .مركز  مختصر  رات با استخ ا  -
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(. كد  أبد ا ،  ائمدا ،: )مثد  الشدمولي  العبدارات أو التعميمدات اسدتخ ا  تجند  -
 مفدددددددر ات  ددددددد   اآلتددددددد  الجددددددد و  ويوضددددددد  ،(022-023 ...3،  ددددددد  ،)

  دد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات  ور اسددتبيا  أبعددا  مدد  عدد ب   لكدد  الم خصصدد 
 .األولي  صورت     الرقمي  المواطن  قي  تعزيز

 

 الهاتف تطبيقات دور استبيان أبعاد من عدبُ  لكل الُمخصصة مفردات عدد( 2)  رقم ولجد
 األولية صورت  في الرقمية المواطنة قيم تعزيز في المحمول

 

 عدد المفردات األبعاد م
 02 .االحترام 1
 91 .التعليم 2
 91 .الحماية 3

 85 المجموع الكلي
 

  :االستبيان صدق -ب
 

  : حسا  طريق    ستبيا اال ص ق حسا  ت 
 

   :لالواشي ىالمحتو  وصدق المحكمين صدق-1
 

 المحمددو  الهددات  تطبيقددات  ور اسددتبيا  صدد ق بحسددا  الباحثتددا  قامددت   
 ىالمحتدو  وصد ق المحكمدي  صد ق باسدتخ ا  الرقميد  المواطند  قي  تعزيز   

  در  تد  حيد  Lawshe Content Validity Ratio (CVR) ل وشد 
 التربيددد  أسددداتذ  مددد  أسددداتذ ( .0)  ددد    لددد  األوليددد  صدددورت   ددد  االسدددتبيا 
 لمجدددا  توضددديحا   تضدددمنت تمهي يددد  بمق مددد  مصدددحوبا   المصدددري  بالجامعدددات

 مدد  التيكدد  بهدد    لمصددطلحات  اإلجرائدد  والتعريدد  ،امنهدد والهدد   ،ال راسدد 
 قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات  ور لقيدددا  وصددد ق  صددد حيت 
ب اء ، المصري  الجامعات ط   ل ى مي الرق المواطن    :حو  م حظاته  وا 
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 .االستبيا  مفر ات صياغ  وم ئم  وضو  ىم  -
  .االستبيا  تعليمات وضو  ىم  -
 . االستبيا  مفر ات كفاي  ىم  -
 .أجل  م      أ   الذ  باله   االستبيا   بارات ارتباط م ى -
 .ولغويا    لميا    بار  ك  صح  م ى -
  .الجامع  طال  لمستوى االستبيا   بارات م   بار  ك  مناسب  م ى -
 (.تع ي  حذ ، إضا  ،) أخرى مقترحات -
 (.2) ملحق للتطبيق االستبيا  ص حي  ىم  -
 

 هيئدد  أ ضداء السدا   المحكمدي  اتفداق نسدد  بحسدا  الباحثتدا  قامدت وقد    
 ىمد : حيد  مد  االسدتبيا  مفدر ات مد  مفدر     كد   لد  بالجامعات الت ري 

 تعزيددز  دد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات  ور لقيددا  االسددتبيا  مفددر ات  تمثيدد
  .المصري  الجامعات بع  وطالبات ط   ل ى الرقمي  المواطن  قي 

 

   "الوش " معا ل  باستخ ا  ىالمحتو  ص ق بحسا  الباحثتا  قامت كما   

 " Lawshe "  المحتو ص ق نسب  لحساn Content Validity Ratio 

(CVR)  د  المحمو  الهات  تطبيقات  ور استبيا  مفر ات م  مفر   لك  
 (Johnston, & Wilkinson, 2009,p 5) .الرقمي  المواطن  قي  تعزيز

 

"  الوشدد" صدد ق ومعامدد  المحكمددي  اتفدداق نسدد  اآلتدد  الجدد و  ويوضدد    
 المواطنددد  قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات  ور اسدددتبيا  لمفدددر ات
 .الرقمي 
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 تطبيقات دور استبيان لمفردات الوشي صدق ومعامل المحكمين اتفاق نسب( 3) رقم جدول
 (11=ن) الرقمية المواطنة قيم تعزيز في المحمول الهاتف

 

 العدد  م

 الكلي 

 للمحكمين

 عدد 

 مرات 

 االتفاق

 عدد 

 مرات 

 االختالف

 نسبة 

 االتفاق

  % 

 معامل 

صدق 

 الوشي

CVR 

 القرار 

 الُمتعلق 

 بالمفردة

 تُقبل 9 922 صفر 11 11 1
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 2
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 3
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 4
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 5
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 6
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 7
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 8
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 9

 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 11
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 11
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 12
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 13
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 14
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 15
 تُعدل وتُقبل 1.611 81.11 2 8 11 16
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 17
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 18
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 19
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 21
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 21
 تُعدل وتُقبل 1.611 81.11 2 8 11 22
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 23
 تُعدل وتُقبل 1.611 81.11 2 8 11 24
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 العدد  م

 الكلي 

 للمحكمين

 عدد 

 مرات 

 االتفاق

 عدد 

 مرات 

 االختالف

 نسبة 

 االتفاق

  % 

 معامل 

صدق 

 الوشي

CVR 

 القرار 

 الُمتعلق 

 بالمفردة

 لتُعدل وتُقب 1.611 81.11 2 8 11 25
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 26
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 27
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 28
 تُعدل وتُقبل 1.611 81.11 2 8 11 29
 تُعدل وتُقبل 1.611 81.11 2 8 11 31
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 31
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 32
 قبلتُ  9 922 صفر 11 11 33
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 34
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 35
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 36
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 37
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 38
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 39
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 41
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 41
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 42
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 43
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 44
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 45
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 46
 تُعدل وتُقبل 1.611 81.11 2 8 11 47
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 48
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 49
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 51
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 العدد  م

 الكلي 

 للمحكمين

 عدد 

 مرات 

 االتفاق

 عدد 

 مرات 

 االختالف

 نسبة 

 االتفاق

  % 

 معامل 

صدق 

 الوشي

CVR 

 القرار 

 الُمتعلق 

 بالمفردة

 تُقبل 9 922 صفر 11 11 51
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 52
 تعدل وتقبل 1.611 81.11 2 8 11 53
 تُقبل 9 922 صفر 11 11 54
 تُعدل وتُقبل 1.611 81.11 2 8 11 55
 تُعدل وتُقبل 1.611 81.11 2 8 11 56
 تُعدل وتُقبل 1.811 91.11 1 9 11 57
 تُقبل 9 922 رصف 11 11 58

 %92.623 متوسط النسبة الكلية لإلتفاق على االستبيان

 1.852 لالستبيان ككل يمتوسط نسبة صدق الوش
 

 كدد   لدد  المحكمددي  السددا   اتفدداق نسدد  أ  السددابق الجدد و  مدد  يتضدد     
 قددي  تعزيددز  دد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات  ور اسددتبيا  مفددر ات مدد  مفددر  

 .(%..0-.2) بي  ما و تترا الرقمي  المواطن 
 

 مفدددر ات  لدد  المحكمدددي  السددا   اتفدداق السدددابق الجدد و  مددد  يتضدد  كمددا    
 الرقميدددد  المواطنددد  قدددي  تعزيددددز  ددد  المحمدددو  الهددددات  تطبيقدددات  ور اسدددتبيا 
 .(%130232) بلغت كلي  اتفاق بنسب 

 

 السابق الج و  م  يتض  ل وش   (CVR) المحتوى ص ق نسب  و      
 قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات  ور اسدددتبيا   اتمفدددر  جميددد  أ 

 نسددب  متوسددط بلدد  كمددا مقبولدد ، ىمحتددو  صدد ق بقددي  تتمتدد  الرقميدد  المواطندد 
 وقددد  ، مقبولددد صددد ق نسدددب  وهددد ( 0203.) ككددد  ل ختبدددار المحتدددوى صددد ق

 مجمو د  خد   مد  المحكمدي  السدا   وتوجيهات راءآ م  الباحثتا  استفا ت
 : مث الم حظات م 
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 .وضوحا   أكثر لتصب  االستبيا  مفر ات بع  صياغ  تع ي  •
 .بع   ل  بعضها بتق ي  المفر ات لبع  ترتي   ا  إ •
 

  :العامل  الص ق -3
 

 المتغيددددرات بيانددددات تحليدددد   هدددد العددددامل  للتحليدددد  األساسددددي  المهمدددد  ت عدددد     
  العددامل التحليدد  يقدد   حيدد . المتغيددرات تلددك تتضددمنها مكونددات إلدد  للتوصدد 
 بدي  الخطيد  الع قدات مد  النمدوذ  هذا ويتح   النظر ، التكوي     نموذ 

 (.422 ،3.00مرا ، ص  . )المتغيرات
               

  دد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات  ور السددتبيا  العددامل  الصدد ق ولحسددا    
 االستكشدا   العدامل  التحليد  الباحثد  اسدتخ مت الرقميد  المواطند  قي  تعزيز

Exploratory factor Analysis  األساسدددي  المكوندددات بطريقددد 

Principal Components Method الفددار بطريقدد  المحدداور تدد وير مدد 
 بارتلددت اختبددار الباحثتددا  اسددتخ مت كمددا . Varimx Method مدداك 

Bartlett's Test of Sphericity  ال االرتبدداط مصددفو   أ  مدد  للتيكدد 
 اختبدار نتيجد  وكاندت ،(Field, A, 2009,648) الوحد   مصدفو    تسداو 

 وهدذا ،(0.0.)  اللد  مسدتوى  ند  إحصدائيا    الد   Bartlett's Test بارتلدت
 مصدفو   أ  أ  تامد  ارتبداط معدام ت مد  االرتباط مصفو   خلو إل  ي شير

 المتغيدرات بعد  بدي  ارتبداط يوجد  وأند  ،الوحد   مصدفو    تساو  ال االرتباط
دد يددو ر ممددا ،المصددفو    دد  ا اأساس   التحليدد  أسددلو  السددتخ ا  إحصددائيا   سددليم 

  : يل ما حسا ب الباحثتا  وقامت. العامل 
 

  ددد  المحمدددو  الهددات  تطبيقدددات  ور اسدددتبيا  ألبعددا  االرتباطدددات مصددفو  -
 .الرقمي  المواطن  قي  تعزيز

 الهدددددات  تطبيقدددددات  ور السدددددتبيا  االرتباطددددات لمصدددددفو   الكامنددددد  الجددددذور-
 .الرقمي  المواطن   قي تعزيز    المحمو 
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 قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات  ور اسدددتبيا  أبعدددا  تشدددعبات -
 يوضددد  العدددامل ، التحليددد  مددد  الندددات  الوحيددد  العامددد   لددد  الرقميددد  المواطنددد 
 الهدددات  تطبيقدددات  ور اسدددتبيا  ألبعدددا  االرتباطيددد  المصدددفو   اآلتددد  الجددد و 
 .الرقمي  المواطن  قي  تعزيز    المحمو 

 

 تعزيز في المحمول الهاتف تطبيقات دور استبيان ألبعاد االرتباطية المصفوفة( 4) رقم جدول
 (47=ن) الرقمية المواطنة قيم

 3 2 1 البعد م

 -- -- -- .االحترام 1

 -- -- **1.619 .التعليم 2

 -- **1.616 **1.658 .الحماية 3
 

 السدددتبيا  رتباطددداتاال لمصدددفو   الكامنددد  الجدددذور اآلتددد  الجددد و  ويوضددد    
 .الرقمي  المواطن  قي  تعزيز    المحمو  الهات  تطبيقات  ور

 

 المحمول الهاتف تطبيقات دور الستبيان االرتباطات لمصفوفة الكامنة الجذور( 5) قمر  جدول
 (47=ن) الرقمية المواطنة قيم تعزيز في

الجذور المستخلصة من عملية  الجذور الكامنة األولية العوامل
 حليلالت

 نسبة القيمة

التباين 

المفسر 

% 

 النسبة

التجميعية 

% 

 نسبة القيمة

التباين 

المفسر 

% 

 النسبة

التجميعية 

% 

1 1.913 63.494 63.494 1.913 63.494 63.494 

2 1.886 28.555 92.149    

3 1.211 7.951 111    
 

 فسدري   أ  يمكد  الذ  الكام  الجذر قيم  أ ( 020 ،2..3) بشير ويرى   
 الجددد و  مددد  يتضددد  و ليددد  صدددحي   واحددد   ددد  قيمتددد  تقددد  ال الكلددد  التبددداي 
 العوامددد  إهمدددا  بعددد  الكلددد ، التبددداي  ي فسدددر  قدددط واحددد   امددد  وجدددو  السدددابق
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 يمكدد  وبددذلك ،الصددحي  الواحدد  قيمدد   دد  تقدد  الكامندد  جددذورها أل  األخددرى
 ي فسددددددر واحدددددد   امدددددد  وجددددددو   دددددد  كشدددددد  قدددددد  العددددددامل  التحليدددددد  أ  القددددددو 

 نطلدددق أ  يمكددد  لدددذا االسدددتبيا    ددد  الطددد   أ اء تبددداي  مددد ( 220414%)
 الرقميد ، المواطند  قدي  تعزيدز  د  المحمدو  الهات  تطبيقات  ور  ام   لي 
  .جوهري    بصور    ب  تشبعت ق  االستبيا  محاور أ  حي 

 

 الناتجد  الث ثد  للعوامد  الكامند  الجدذور قي  التال  البيان  الرس  ويوض     
 قدي  تعزيدز  د  المحمدو  الهات  تطبيقات  ور الستبيا  العامل  التحلي    

 .الرقمي  المواطن 
 

يدال  ب  على العامل الو 
0.88
0.9
0.92
0.94

العامل 
األول

العامل 
الثاني

العامل 
الثالث

191

0.923
0.909

0.935

التشبع عل  العامل الوحيد

 … ال  ب  على

 
 

 الناتجدد  الث ثدد  للعوامدد  الكامندد  الجددذور لقددي  بيددان  رسدد ( 2) رقدد  شددك     
 قدي  تعزيدز  د  المحمدو  الهات  تطبيقات  ور الستبيا  العامل  التحلي    
 .الرقمي  اطن المو 

 
 

 المحمو  الهات  تطبيقات  ور استبيا  أبعا  تشبعات اآلت  الج و  ي بي     
 التحليدددد  مدددد  النددددات  الوحيددد  العامدددد   لدددد  الرقميدددد  المواطنددد  قددددي  تعزيددددز  ددد 

 .العامل 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9101)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 المواطنة قيم تعزيز في المحمول الهاتف تطبيقات دور استبيان أبعاد تشبعات( 6) رقم جدول
 (47=ن) العاملي التحليل من الناتج الوحيد العامل على الرقمية

 

 التشبع على األبعاد م

 العامل الوحيد
 1.687 .االحترام 1

 1.671 .التعليم 2

 1.616 .الحماية 3
 

 وعليه ؛(8318) عن قيم ه  قل أال يجب إ صائيا   والدال المقبول وال  ب    

 الم ماول الهاا   بيقاات ط دور اس بيان أبعاد أن السابق الجدول من ي ضح

( 8318) عن قيمتها زادت   بعات أظهرت الرقمية المواطنة قيم  عزيز في

 عبااد   ضاا يان. )إ صااائيا   ةدالاا   اابعات فهااي ولااذل  الو يااد  لعاملا لااىع

 (.981  9889 ال ميد 

 فااي الم مااول الهاا    طبيقااات دور اسا بيان صاادق  سااب خااالل ومان    

 يالو ااا وصااادق الم كماااين صااادق بطااارق الرقمياااة المواطناااة قااايم  عزياااز

 ي ير مما مقبول؛ صدق بمعامل   م   االس بيان أن ي ضح العاملي والصدق

 سارر س ال اي بالن اائ  والوثاوق   ةال اليا الدراسة في اس خدامها إمكانية إلى

 .الدراسة عنها

 : االستبيان ثبات -ج

 :  ساب خالل من

 البا ث اان قامات Cronbach's alpha : كرونبلا  ألفلا ثبلات معاملل-1

 قااايم  عزياااز فاااي الم ماااول  الهاااا    طبيقاااات دور اسااا بيان ثباااات ب سااااب

 قايم يوضاح ال االي والجدول كرونباخ ألرا طريقة باس خدام الرقمية المواطنة



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9112)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 الس بيان الثبات ومعامل مرردة لكل" كرونباخ ألرا" بطريقة الثبات معامالت

 .ككل الرقمية المواطنة يمق  عزيز في الم مول الها    طبيقات دور

 الثبات ومعامل مفردة لكل" كرونبا  ألفا" بطريقة الثبات معامالت قيم( 4) رقم جدول

 (74=ن) ككل الرقمية المواطنة قيم تعزيز في المحمول الهاتف تطبيقات دور الستبيان

 معامل المفردة

ثبات 

 ألفا

 معامل المفردة

ثبات 

 ألفا

 معامل المفردة

ثبات 

 ألفا

 معامل ردةالمف

ثبات 

 ألفا

9 ,09,0 71 ,09,, 33 ,0000 99 ,09,0 

0 ,09,1 70 ,09,3 39 ,001, 0, ,09,0 

1 ,09,1 79 ,09,0 30 ,001, 07 ,09,7 

7 ,09,1 0, ,09,0 30 ,0017 00 ,09,1 

1 ,09,0 07 ,0001 31 ,0009 03 ,09,0 

1 ,09,0 00 ,0013 30 ,0001 09 ,09,0 

4 ,09,0 03 ,0019 39 ,0001 00 ,09,9 

4 ,09,9 09 ,0019 9, ,09,1 00 ,09,9 

1 ,09,, 00 ,001, 97 ,09,0 01 ,09,9 

92 ,09,0 00 ,0000 90 ,09,9 00 ,09,0 

99 ,09,, 01 ,0001 93 ,09,0   

90 ,09,, 00 ,0000 99 ,09,9   



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9119)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

91 ,09,9 09 ,001, 90 ,09,3   

97 ,09,7 3, ,0000 90 ,09,3  

91 ,09,3 37 ,0000 91 ,09,7 

91 ,09,7 30 ,0000 90 ,09,9 

 2.909 معامل ثبات االستبيان ككل

 

 أقال االسا بيان أسائلة مان سااال   لكال ألراا بطريقاة الثبات معامل كان وإذا   

 أن ييعناا فهاذا الجادول  أسارل ككال االساا بيان أسائلة لمجماو  ألراا قيماة مان

 ثبات معامل كان إذا وأما عليه  سلبا   ياثر االس بيان عن وغيابه هام الساال

 الجادول  أسارل ككال لالخ باار ألراا قيماة يسااو  أو مان أكبر ساال لكل ألرا

 غناايم . )االسا بيان ثبااات مان ُيضاع  أو يقلاال السااال وجااود أن يعناي فهاذا

 االسا بيان مراردات أن السابق الجدول من وي ضح( 188  9888وصبر  

 .)83252) وهي ككل االس بيان باتث معامل قيمة عن ثبا ها معامل يقل

 :النصفية التجزئة ثبات معامل-0

 قايم  عزياز فاي الم ماول الهاا    طبيقاات دور اسا بيان ثباات  سااب  م    

 بااراون  -ساابيرمان) النصاارية ال جزئااة طريقااة باساا خدام الرقميااة المواطنااة

 كمااا  (811 8) االساا بيان نصااري بااين االر باااط معاماال بلاا  وقااد  (ج مااان

 باااراون -سااابيرمان) الطريقاااة بهاااذ  االسااا بيان ثباااات معامااال قيماااة غاااتبل

 (.83215  ج مان)  (215 8

 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9110)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 :التطبيق إعادة ثبات معامل-1

 الجدول وُيبين ال طبيق  إعادة طريقة باس خدام االس بيان ثبات  ساب  م     

 قايم  عزياز في الم مول الها    طبيقات دور اس بيان ثبات معامالت اآل ي

 .ال طبيق إعادة بطريقة الجامعة طالب ىلد الرقمية نةالمواط

 المواطنة قيم تعزيز في المحمول الهاتف تطبيقات دور استبيان ثبات معامالت( 4) رقم جدول

 (74=ن) التطبيق إعادة بطريقة الرقمية

 معامل االرتباط  األبعاد م

 معامل الثبات
 **1.812 .االحترام 1

 **1.815 .التعليم 2

 **1.818 .ايةالحم 3

 **1.866 االستبيان ككل
 

 دور السا بيان ال طبياق إعاادة ثباات معامال أن السابق الجدول من ي ضح   
 بلااا  ككااال الرقمياااة المواطناااة قااايم  عزياااز فاااي الم ماااول الهاااا    طبيقاااات

 .(8381) داللة مس وى عند إ صائيا   دال ثبات معامل وهو  **(83811)

 كرونباااخ ألرااا بطاارق االساا بيان ثبااات  ساااب خااالل وماان  قاادم وممااا     
 مر رعة بدرجة   م   االس بيان أن ي ضح ال طبيق وإعادة النصرية وال جزئة

 والوثاوق  ةال اليا الدراساة فاي اس خدامها إمكانية إلى ي ير مما الثبات  من

 .الدراسة عنها سرر س ال ي بالن ائ 

  :االستبيان الداخلي االتساق -د

 معاامالت  سااب خاالل مان وذلا  لالسا بيان الاداخلي اال ساق  ساب  م   

 إلياه   ن ماي الاذ  للم اور الكلياة والدرجاة المراردات درجاات بين االر باط



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9111)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 والدرجاة االسا بيان م ااور درجاات باين االر بااط معاامالت  ساب وكذل 

 بااين االر باااط معااامالت  ساااب اآل ااي الجاادول ويوضااح. لالساا بيان الكليااة

 والدرجاة م اور كال درجاة باين وكاذل  الم ور  ةودرج المرردات درجات

 .لالس بيان الكلية

 الذي للمحور الكلية والدرجة المفردات درجات بين االرتباط معامالت قيم( 1) رقم جدول

 في المحمول الهاتف تطبيقات دور الستبيان الكلية والدرجة محور كل درجة وبين إليه تنتمي

 (74=ن) ككل الرقمية المواطنة قيم تعزيز

 المحور الثالث المحور الثاني المحور األول

 معامل ةالمفرد

 االرتباط

 معامل المفردة

 االرتباط

 معامل المفردة

 االرتباط

 معامل المفردة

 االرتباط

المفرد

 ة

 معامل

 االرتباط

 معامل المفردة

 االرتباط

7 ,0099 77 ,0170 07 ,0079 37 ,0097 9, ,0097 0, ,0010 

0 ,0090 70 ,0170 00 ,0097 30 ,0090 97 ,0000 07 ,01,0 

3 ,0070 73 ,0097 03 ,0007 33 ,0010 90 ,00,7 00 ,0001 

9 ,0097 79 ,0090 09 ,0030 39 ,0000 93 ,0000 03 ,0010 

0 ,0010 70 ,0009 00 ,0009 30 ,0090 99 ,0099 09 ,0009 

0 ,0001 70 ,0009 00 ,009, 30 ,0030 90 ,0090 00 ,0070 

1 ,0000 71 ,0107 01 ,0000 31 ,0010 90 ,0000 00 ,0099 

0 ,01,3 70 ,0000 00 ,000, 30 ,0070 91 ,01,0 01 ,0097 

9 ,01,0 79 ,0000 09 ,0007 39 ,000, 90 ,0090 00 ,0000 

7, ,0017 0, ,0000 3, ,0090   99 ,0091   

معامل االرتباط بين المحور األول 

 0937,واالستبيان ككل = 

عامل االرتباط بين المحور الثاني م

 0099,واالستبيان ككل = 

معامل االرتباط بين المحور الثالث 

 ,099,واالستبيان ككل = 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9117)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 مراردات درجاات باين االر باط معامالت أن السابق الجدول من وي ضح    

 -83591) باين  راو ات إلياه  ن ماي الذ  للم ور الكلية والدرجة االس بيان

 م ااور مان م اور كال درجاة باين االر بااط معامالت لغتب كما  (83191

  83821  83211) ال اااوالي علاااى لالسااا بيان الكلياااة والدرجاااة االسااا بيان

 ماا  االسا بيان ا سااق علاى يادل ممااا ومقبولاة؛ مر رعاة قايم وهاي  (83218

 .ومرردا ه م اور 

 :االستبيان تصحيح -هـ

 الجادول ويوضاح اساي الخم ليكارت ل ادري  وفقاا   االسا بيان  صا يح  م    

 الهاااا    طبيقاااات دور اسااا بيان  صااا يح عناااد المسااا  قة الااادرجات اآل اااي

 .الرقمية المواطنة قيم  عزيز في الم مول

 في المحمول الهاتف تطبيقات دور استبيان تصحيح عند المستحقة الدرجات( 92) رقم جدول

 الرقمية المواطنة قيم تعزيز

 اإلجابة المتغيرات

 موافق

 بشدة

 غير محايد افقمو

 موافق

 غير

 موافق بشدة

 9 0 1 9 0 المفردة

 ,09 النهائية العظم  لالستبيان

 00 النهائية الصغرى لالستبيان

 (.4)ل ستخ ا  ملحق  وبذلك أصب  االستبيا     صورت  النهائي  صالحا  



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9111)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

  :وتفسيرها ومناقشتها النتائج عرض
 

  روضد  صدح  مد  والتحقدق راسد ال  أسدئل   د  اإلجابد  الجزء هذا يتناو    
 تددد  السددابق ، وال راسدددات النظددر  اإلطددار ضدددوء  دد  النتدددائ  ومناقشدد  وتفسددير
  لدد  ال راسدد  أسددئل   دد  لإلجابدد  للبيانددات اإلحصددائ  التحليدد   دد  اال تمددا 
 :األتي  اإلحصائي  األسالي 

 .االتفاق ونسبة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط-1
 متوسدط  لمقارند  يسدتخ   حيد   ANOVA :حيادياأل التبياين تحلييل-2

 نف     متوسطي  لمقارن  استخ    إذا الوقت، نف     أكثر أو مجمو تي 
"  " قيمددد  وتكدددو " ت" اختبددار مددد  للنددات  مماثلددد  تكدددو  النتيجدد   دددإ  الوقددت
 تحليدد   ددإ  متوسدطات  دد   بدي  المقارندد  كانددت إذا أمدا ،"3ت" لقيمدد  مسداوي 
 ،(320 ،3.00، صددد   مدددرا ،. )ل سدددتخ ا  األنسدد   األسدددلو  هدددو التبدداي 
 األحددا   التبداي  تحليدد  أ ( 2.0 ،.3.0) الد ي  صدد    د  ، يددرى حيد 
 متوسددطات بددي  الفددروق اختبددار حالدد   دد  المناسدد  اإلحصددائ  األسددلو  هددو

 .معي   الل  ىمستو   ن  متع     ينات
 األسدلو  ند أ حيد  الفدروق اتجداه لمعر د  Schefe " : شييفي " اختبيار-3

 وذلدك  مجمدو تي  مد  ألكثر المتع    المقارنات إلجراء المناس  اإلحصائ 
 .ال راسدد  متغيددرات  دد  األربدد  المجمو ددات متوسددطات بددي  الفددروق لحسددا 

Surhone, 2010, 33)                                                     ) 
 (SPSS20) االجتما يد   للعلدو  اإلحصدائي  البدرام  حزمد  اسدتخ ا  وتد    

 ال راسدد  أسددئل   دد  اإلجابدد  يلدد  و يمددا. اإلحصددائي  المعالجددات إلجددراء وذلددك
 :النتائ  ومناقش  وتفسير  روض  صح  م  والتحقق

 

 تعزييز فيي المحميول الهياتف تطبيقيات دور ميا: الرابي  السياال عين اإلجابة
 رية المص الجامعات بعض وطالبات طالب لدى الرقمية المواطنة قيم



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9111)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 الحسددابي  المتوسددطات حسددا  خدد   مدد  السددؤا  هددذا  دد  اإلجابدد  تمددت    
 .ذلك يوض  التال  والج و  المحاور، هذه وأبعا  االستبيا  لمحاور والترتي 

 

 المحمول الهاتف تطبيقات دور استبيان لمحاور والترتيب الحسابية المتوسطات( 11) جدول
 (721= ن) الرقمية المواطنة قيم تعزيز في
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حترام( 
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الوصول 

 الرقمي

9039 7 

الثاني
)التعليم( 
 

االتصال 

 الرقمي

3099 7 

الثالث
)الحماية( 

 

الحقوق 

والمسئوليا

 ت الرقمية

3010 0 

السلوك 

 الرقمي

محو  3 3037

األمية 

 الرقمية

 الصحة 0 3000

والسالمة 

 الرقمية

3099 3 

القانون 

 الرقمي

التجارة  0 3000

 الرقمية

األمن  3 3000

 الرقمي

3099 7 

  3019المحور الثالث ككل   3090المحور الثاني ككل   3003المحور األول ككل 

 

 :يل  ما( 00) ج و  م  يتض 
 

  ور أ - ال راسددددد   ينددددد - المصدددددري  الجامعدددددات وطالبدددددات طددددد   ىيدددددر -0
 ، انسدتجرا  ، آ  واتد  ، يوتيدو  ، بدوك  دي )  المحمدو  الهدات  يقاتتطب

 ثد  أوال   التعلدي  قيمد  تعزيدز  د  ييت  الرقمي  المواطن  قي  تعزيز   (  وغيرها
  .االحترا  قيم  تعزيز أخيرا   ث  ثانيا ، الحماي  قيم 
 الرقمدد  االتصددا  وتنميدد  تعزيددز  دد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات  ور وأ -3
 التجدددار  تعزيدددز  ددد   وره ينتهددد  ثددد  ،ثانيدددا   الرقميددد  األميددد  محدددو ثددد  أوال   ت يدددي

  .التعلي  قيم   اخ  الرقمي 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9114)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 ثد  ،الرقم  األم  تعزيز    أوال   ييت  الحماي  قيم  تعزيز     ورها وأ  -2
 .الرقمي  والس م  الصح  تعزيز أخيرا   ث  الرقمي  والمسئوليات الحقوق

 ثد  أوال   الرقمد  للوصدو  تعزيزهدا  د  االحتدرا ، قيمد  زتعزيد  د   ورها وأ -4
 .الرقم  السلوك تعزيز وأخيرا   الرقم  القانو  تعزيز

 مد  الرقميد  المواطن  قي  تعزيز    المحمو  الهات  تطبيقات  ور يتمث -0
(: األقدد  الدد ور إلدد  األ لدد  الدد ور مدد ) بالترتيدد  هدد  قددي  لتسدد  تعزيددزه خدد  
 قيمددد  الرقمددد ، األمددد  قيمددد  الرقمددد ، االتصدددا  قيمددد  الرقمددد ، الوصدددو  قيمددد 
 الرقمي ، والمسئوليات الحقوق قيم  الرقمي ، التجار  قيم  الرقمي ، األمي  محو
 السددلوك قيمدد  وأخيددرا   الرقميدد ، والسدد م  الصددح  قيمدد  الرقمدد ، القددانو  قيمدد 

 تتطبيقدا تقدو  قيمد  وأقد  آخدر هو الرقم  السلوك أ  الم حظ وم  الرقم ،
  .ال راس   ين  نظر وجه  م  وتنميتها بتعزيزها المحمو  الهات 

 

                   والسدددددرحا  السدددددليحات،  راسددددد  نتدددددائ  مددددد   الحاليددددد ال راسددددد  نتدددددائ  تتفدددددق   
 التطبيقددددات يسددددتخ مو  الجامعددددات طدددد   أ  إلدددد  أشددددارت التدددد ( 3.02) 

 التطبيقدددات  مددد يتفدددا لو  وأنهددد  ، خدددري اآل مددد  التواصددد  أجددد  مددد  الرقميددد 
 كدالتعر  المخداطر بدبع  الدو   م  نترنتاإل  بر والشراء بالبي  الخاص 
  .البي  مواق   بر ل حتيا 

 

 الرقميدد  التطبيقددات أ   دد ( 3.02)  الحربدد   راسدد  نتددائ  مدد  تتفددق كمددا   
 طد   ىلد  الرقمي  والثقا   الرقم ، القانو  ع  ب   مفهوم  تعزيز    تساه 

 . للتسوق األمن  المواق    ل الط   تعر     ساهمت اوأنه ، الجامعات
 

 مددددددد  كددددددد     راسدددددددات نتدددددددائ  مددددددد   الحاليددددددد ال راسددددددد  نتدددددددائ  اختلفدددددددت وقددددددد    
 إلدد  أشددارت التدد ( 3.04) والعمددر  ،( 3.02)   يددا ات ،(3.03)العنددز 

 ىلدد  متوسددط  ب رجدد  جدداءت المحمددو  الهددات  تطبيقددات اسددتخ ا   رجدد  أ 
 إلد  توصدلت التد ( 3.00) يوسد   و راسد  ، الجامعات ط   م   ينات



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9114)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 للتطبيقددددات السددددلي  االسددددتخ ا  مهددددارات إلدددد  يفتقددددرو  الجامعددددات طدددد   أ 
 إلد  توصدلت التد ( 3.02)  المجد  أبدو   راسد  نتائ  م  وتختل  ، الرقمي 

 الرقمد  السدلوك قوا د  بع  الجامعات ط   ل   تعزز الرقمي  التطبيقات أ 
 طددد   جانددد  مددد  االهتمدددا  مددد  كبيدددر قددد ر هنددداك وأ  ، الرقميددد  للمواطنددد 

 الحقددددددوق تعزيددددددز  دددددد   ور لهددددددا  الرقميدددددد  التطبيقددددددات جعدددددد   دددددد  الجامعددددددات
 توظيدد   دد  ا  كبيددر  ا  اهتمامدد لدد يه  يوجدد  كمددا ، الرقميدد  للمواطندد  والمسددئوليات
  ددد  منهدددا اإل دددا   خددد   مددد  الرقمددد  األمددد  عددد ب   لتنميددد  الرقميددد  التطبيقدددات
 مد  التحقدق   لد تسا  ه  وانها ، الرقمي  للبيانات طي احتيا بنسخ االحتفاظ

 بمجددداالت صدددل  ذات رقميددد  محتويدددات لهددد  وتدددو ر المعلومدددات، وصدددح   قددد 
  دد  وتسدده  ، الددذات  الددتعل    لدد قدد راته  وتطددور ، ومختلفدد  متنو دد  تعليميدد 
  .استخ امها قب  التكنولوجيا م  والتمك  التعل 

 

 الهدددات  لتطبيقدددات  ورا   هنددداك أ    لددد سددد ال را  ينددد  اتفددداق يرجددد  وقددد      
 إلدد  نظددرا     أوال   التعلددي  محددور  دد  الرقميدد  المواطندد  قددي  تعزيددز  دد  المحمددو 
 والتواصد  الدتعل   مليد     المحمو  الهات    ل والطالبات الط   ا تما 
 ،إلكترونيددا   والتكليفددات والمحاضددرات والمعددار  المعلومددات لتبددا   بيددنه   يمددا
 آ  الدددوات  تطبيدددق أ ( 003 ،3.01 ، البدددراهي )  راسددد  نتدددائ  تثبتدددأ وقددد 

 يمكدد  توصدديات ووضددعت ا،تقريب دد( %.2) بنسددب  تعليميدد  ألغددرا  اسددتخ  
 التعلددي ،  مليدد   دد  أمثدد  بشددك    آ  الددوات  تطبيددق اسددتخ ا   دد  تسددا   أ 

  قدي تعزيدز وجاء ،إلكترونيا   للبضائ  والشراء البي  بعملي  القيا  إل  باإلضا  
 هدددؤالء تعرضددده  لعددد   نظدددرا   ، أخيدددرا   االحتدددرا  قيمددد  تعزيدددز ثددد  ثانيدددا ، الحمايددد 
 الطددد  ، بهدددا يتمتددد  أ  يجددد  التددد  والسدددلوكيات ، للحقدددوق تو ويددد  لبدددرام 

 و د   الرقمد ، العدال  مد  تعدامله  أثنداء بهدا يلتزمدوا أ  ينبغ  الت  والواجبات
 . ما ح    إل  معها والتعام  التقنيات استخ ا  نحو وواجباته  بحقوقه  الو  



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9111)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

وا يتفقدد المصددري  الجامعددات طدد   أ  يتضدد  المتقدد   الطددر  خدد   ومدد      
 المواطندددد  قددددي  تعزيددددز  دددد  المحمددددو  الهددددات  لتطبيقددددات  ورا   هندددداك أ   لدددد 
 الرقميد  التطبيقدات اسدتخ ا  مد  الهد   طبيعد  إلد  النظدر خد   مد  الرقمي 
 والحصدددو  خددري ،اآل مدد  والتواصدد  لددي التع  ددد   األولدد بال رجدد  تتمثدد  التدد 
  منآ مواق   بر الشراء بعمليات والقيا  ، التعل   ملي      و معلومات   ل

 لتطبيقددددات المسددددتمر االسددددتخ ا  أ    لدددد يدددد   ممددددا والوقددددت  الجهدددد  لتددددو ير
 طدددد   ىلددد  الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تعزيدددز  ددد  سددداه  قددد  المحمدددو  الهدددات 

 تو ويدد  لبددرام  حدداجته  إلدد  باإلضددا  - اسدد ال ر   يندد - المصددري  الجامعددات
 والقدددانو  الرقميددد ، والمسدددئوليات الحقدددوق ، الرقميددد  والصدددح  الرقمددد  للسدددلوك
 والنفسددددي  الجسدددد ي  والسدددد م  السددددلي ، السددددلوك بمعددددايير تددددو يته  أ  الرقمدددد 

 الهدددددات  تطبيقدددددات باسدددددتخ ا  المتعلقددددد  والمسدددددؤوليات والحقدددددوق للمسدددددتخ مي 
 .(وغيرها ، انستجرا  ، آ  وات  ، يوتيو  ، بوك  ي ) المحمو 

 

 يدنص الدذ  ال راسد  أسدئل  مد  الرابد  السدؤا   د  االجابد  تمدت ق  وبهذا    
 ىل  الرقمي  المواطن  قي  تعزيز    المحمو  الهات  تطبيقات  ور ما:  ل 

 المصري ؟ الجامعات بع  وطالبات ط  
 

  :الدراسة فروض صحة من التحقق
 

  الدد   ددروق توجدد " علييى ييينص الييذي األول الفييرض صييحة ميين التحقييق-1
 الرقميد  المواطند  قدي  تعزيدز  د  المحمو  الهات  تطبيقات  ور    إحصائيا  

 الكليددد  ندددو  لمتغيدددر تبعدددا   المصدددري  الجامعدددات بعددد  وطالبدددات طددد   لددد  
 الفددروق ل اللدد  مسددتقلتي  لعينتددي " ت" اختبددار اسددتخ ا  تدد  ،( مليدد / نظريدد )

  دد  العمليدد  الكليددات وطدد   النظريدد  الكليددات طدد    رجددات متوسددط  بددي 
 والجددد و  الرقميددد ، المواطنددد  قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات  ور
 .ذلك   " ت" اختبار استخ ا  نتائ  يوض  التال 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9172)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 الكليات طالب درجات متوسطي بين الفروق لداللة" ت" اختبار استخدام نتائج(: 12) جدول
 الرقمية المواطنة قيم تعزيز في المحمول الهاتف تطبيقات دور في العملية ياتوالكل النظرية

 (721= ن)
نوع  المحور

 الكلية

درجات  قيمة ت ع م ن

 الحرية

مستوى 

 الداللة

األول 

 )االحترام(

غير  170 0090, 7,000± ,1000 ,30 نظرية

 دالة
 77097± 10017 ,39 عملية

الثاني 

 )التعليم(

غير  170 0300, 0003± 19000 ,30 نظرية

 دالة
 9037± 19031 ,39 عملية

الثالث 

 )الحماية(

غير  170 0,,0, 7,000± 17079 ,30 نظرية

 دالة
 77010± 17073 ,39 عملية

غير  170 0,,0, 01003 070000 ,30 نظرية االستبيان ككل

 دالة
 09000 070007 ,39 عملية

 

 30022(= 0.0. ،202) ت             0012(= 0.0. ،202) ت
 

 :يل  ما ،(03) ج و  م  يتض     
 

 لددد ور المصدددري  الجامعدددات طددد   بدددي  إحصدددائيا    الددد   دددروق وجدددو   ددد  -0
 آ  واتدددد  ،Facebook بددددوك الفددددي )  المحمددددو  الهددددات  تطبيقددددات

WhatsApp ،  اليوتيدو YouTube،  انسدتجرا  Instagram  وغيرهدا   )
 (. ملي / نظري ) الكلي  نو  باخت   كك  الرقمي   المواطن قي  تعزيز   



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9179)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 لدد ور المصددري  الجامعددات طدد   بددي  إحصددائيا    الدد   ددروق وجددو   دد   -3
 آ  واتددددددددددد  ،Facebook بددددددددددوك الفددددددددددي  المحمدددددددددددو  الهددددددددددات  تطبيقددددددددددات

WhatsApp،  اليوتيدددو YouTube،  انسدددتجرا Instagram ، وغيرهدددا  )
/ نظريدددد ) الكليدددد  نددددو  بدددداخت   ايدددد والحم والتعلددددي  االحتددددرا  قددددي  تعزيددددز  دددد 

 بددي  للفددروق البيددان  التمثيدد  يوضدد ( 2) رقدد  التددال  البيددان  والرسدد (.  مليدد 
 .والعملي  النظري  الكليات ط  

الم ور

0

200

400

12345678

72.572.7174.5874.3771.1471.13

218.22218.21
الم ور

م

 تطبيقات دور في والعملية النظرية الكليات طالب بين للفروق البياني التمثيل (6شكل )
 الرقمية المواطنة قيم تعزيز يف المحمول الهاتف

 

 الكليددددات مددد  كددد  وطالبدددات طددد   أ  إلدددد  النتيجددد  هدددذه تفسدددير ويمكددد    
 تطبيقدددات اسدددتخ ا  بددد ور  لددد    لددد المصدددري  بالجامعدددات والنظريددد  العمليددد 
 ، WhatsApp آ  واتد  ،Facebook  بدوك الفدي  مث  المحمو  الهات 

 قددي  تعزيددز  دد  رهدداوغي  Instagram  انسددتجرا  ،YouTube اليوتيددو 
 تقتضدددد  الجامعدددد   دددد   راسدددد  طبيعدددد  بددددي  ذلددددك ويفسددددر الرقميدددد   المواطندددد 
 المواقددددد    لددددد واالطددددد   ، العلددددد  إليددددد  وصددددد  مدددددا أحددددد     لددددد االطددددد  

 واال تمدا  التطبيقدات هذه واستخ ا  الرقمي ، والمكتبات للجامعات لكتروني اإل
 وقضددداء التر يددد  لكوكدددذ ، االجتمدددا   والتواصددد  الدددتعل   مليدددات  ددد   ليهدددا
  د  رغبدته  إلد  ترجد  لكترونيد اإل الشراء بعمليات واهتمامه  ، ممتع  أوقات



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9170)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 لتكنولوجيدددا مقدددررات الطددد   هدددؤالء يددد ر  قددد  كمدددا ، والجهددد  الوقدددت تدددو ير
 . والنظري  العملي  الكليات أغل     وغيرها ، التعلي 

  
  دروق توجد  ل   ينص الذ  األو  الفر  صح  م  التحقق ت  ق  وبهذا   
 المواطندد  قددي  تعزيددز  دد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات  ور  دد  إحصددائيا    الدد 

 ندددو  لمتغيدددر تبعددا   المصدددري  الجامعددات بعددد  وطالبدددات طدد   ىلددد  الرقميدد 
 (. ملي / نظري ) الكلي 

 
 إحصدائيا    الد   دروق توجد " عليى يينص الذي الثاني الفرض من التحقق-2
 ىلددد  الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تعزيدددز  ددد  و المحمددد الهدددات  تطبيقدددات  ور  ددد 

 ال راسدد  المسددتوى لمتغيددر تبعددا   المصددري  الجامعددات بعدد  وطالبددات طدد  
" ت" اختبدددار اسدددتخ ا  تددد  الفدددر  هدددذا صدددح  مددد  وللتحقدددق ،(أ لددد / أ نددد )

 وطالبددددات طدددد    رجددددات متوسددددط  بددددي  الفددددروق ل اللدددد  مسددددتقلتي  لعينتددددي 
 المحمدو  الهدات  تطبيقدات لد ور- ال راسد   ين - المصري  الجامعات بع 
 والجددد و  ال راسددد ، المسدددتوى لمتغيدددر تبعدددا   الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تعزيدددز  ددد 

 .ذلك   " ت" اختبار استخ ا  نتائ  يوض  التال 
 

 الجامعات طالب درجات متوسطي بين الفروق لداللة" ت" اختبار استخدام نتائج(: 13) جدول
 المستوى باختالف الرقمية المواطنة قيم تعزيز في لمحمولا الهاتف تطبيقات دور في المصرية

 (721= ن( )أعلى/ أدنى) الدراسي
المستوى  المحور

 الدراسي

درجات  قيمة ت ع م ن

 الحرية

مستوى 

 الداللة

األول 

 )االحترام(

 

 

 0,7, 170 00110 7,010± 13000 9,3 أدن 

 77090± 17037 371 أعل 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9171)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

المستوى  المحور

 الدراسي

درجات  قيمة ت ع م ن

 الحرية

مستوى 

 الداللة

الثاني 

 )التعليم(

غير  170 0003, 0003± 19013 9,3 أدن 

 دالة
 9030± 19070 371 أعل 

الثالث 

 )الحماية(

غير  170 70100 77090± ,1700 9,3 أدن 

 دالة
 7,093± 1,009 371 أعل 

االستبيان 

 ككل

  00,070 9,3 أدن 

±01010 

00,93 170 ,0,0 

 09017± 070010 371 أعل 

 30022(= 0.0. ،202) ت               0012(= 0.0. ،202) ت
 

 :يل  ما( 02) ج و  م  يتض 
 

 وطالبددددات طددد   بددددي ( 0.0.) مسدددتوى  ندددد  إحصدددائيا    الدددد   دددروق وجدددو -0
  د  المحمدو  الهدات  تطبيقدات  ور  د  - ال راسد   ين - المصري  الجامعات

 ،(أ لدد / أ ندد ) ال راسدد  المسددتوى بدداخت   ككدد  الرقميدد  المواطندد  قددي  تعزيددز
 .األ ن  ال راس  المستوى ذو  الط   ال لص وذلك
 وطالبددددات طددد   بددددي ( 0.0.) مسدددتوى  ندددد  إحصدددائيا    الدددد   دددروق وجدددو -3

 المحمدو  الهدات  تطبيقدات لد ور - ال راسد   يند - المصدري  الجامعات بع 
 وذلدددك ،(أ لددد / أ نددد ) ال راسددد  المسدددتوى بددداخت   االحتدددرا  قيمددد  تعزيدددز  ددد 

 .األ ن  ل راس ا المستوى ذو  الط   لصال 
 الجامعدددات بعدد  وطالبددات طدد   بددي  إحصددائيا    الدد   ددروق وجددو   دد   -2

 قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات لددد ور - ال راسددد   ينددد - المصدددري 
 يوض ( 2)شك وال ،(أ ل / أ ن ) ال راس  المستوى باخت   والحماي  التعلي 



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9177)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

 المسدتوى وطد   األ ند  سد ال را المسدتوى طد   بدي  للفروق البيان  التمثي 
 .األ ل  ال راس 

الم ور

0

100

200

300

12345678

73.6271.3174.7374.1671.870.29

220.15215.76

الم ور

م

 الهاتف تطبيقات دور في المصرية الجامعات طالب بين الفروق يوضح( 7) بياني رسم 
 )أعلى/ أدنى) الدراسي المستوى باختالف الرقمية المواطنة قيم تعزيز في المحمول

 

 ط   بي ( 0.0.) مستوى  ن  إحصائيا    ال   روق وجو  تفسير ويمك    
 قددددي  تعزيددددز  دددد  المحمددددو  الهددددات  تطبيقددددات  ور  دددد  المصددددري  الجامعددددات
 ال راسددد  المسدددتوى بددداخت   االحتدددرا  قيمددد  وتعزيدددز ككددد ، الرقميددد  المواطنددد 

 بددي  األ ندد   ال راسدد  المسددتوى ذو  الطدد   لصددال  وذلددك  (أ لدد / أ ندد )
 المواطندد  بقددي  وو يددا   مسددئولي    رأكثدد األ ندد  ال راسدد  المسددتوى ذو  الطدد  
 أثندداء مقددرراتال خدد   مدد  ل راسددتها تعرضددوا لكددونه  ذلددك يرجدد  وقدد  الرقميدد ،
 ومعدايير  ءومبدا  قدي  ذك  د  مدرا ي  الوطنيد ، التربي  مث  الثانوي  المرحل 
 .الرقم  المجتم  ولوائ  وقواني  السلي ، السلوك

 

 الجامعات ط   ل ى إحصائيا     ال  روق وجو      النتائ  أظهرت كما   
 والحمايد  التعلدي  قدي  تعزيدز  د  المحمدو  الهدات  تطبيقات  ور    المصري 
 و دد  بعدد   ذلددك تفسددير ويمكدد  ،(أ لدد / أ ندد ) ال راسدد  المسددتوى بدداخت  
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 وتطبيقدددات الرقميددد  المواطنددد  بقدددي  ال راسددد   ينددد  الجامعدددات وطالبدددات طددد  
 قيدددددا  ضددددرور  يحددددت  ممدددددا تعززهددددا  تدددد ال أ  يمكددددد  التدددد  المحمددددو  الهددددات 

 المواطند  قدي  امدت ك م  ط بها وتمكي  بت ري  المعني  التربوي  المؤسسات
 المواطند  ألخطدار مجدابهته   ند  سدليم  قدرارات اتخاذ لضما  تمهي ا   الرقمي 
 الددذك  والتعامدد  الح يثدد ، التقنيددات منددا   نحددو وحمددايته  وتددوجيهه  الرقميدد ،
   المتنو   التكنولوجيا وسائط م  التفا   أثناء المسؤو  سلوكال والتزا  معها

 واأل عدا  األقدوا   د  الكاملد  المسدؤولي  تعميدق إلد  تهد   الرقمي   المواطن 
 الهدددات  تطبيقدددات اسدددتخ ا  لمنددد  تسدددع  وال والمصدددور ، والمنطوقددد  المكتوبددد 
 إال حقدقيت ل  وذلك ورقيها، مجتمعاتنا تق    و  سيحو  ذلك أل  المحمو  
 وطالبددات لطدد   والت ريبيدد  التو ويدد  البددرام  طريددق  دد  المقصددو   بالتربيدد 

 .الجامعات
 

 توجدد "   لدد يددنص الددذ  الثددان  الفددر  صددح  مدد  التحقددق تدد  قدد  وبهددذا   
 قددددي  تعزيددددز  دددد  المحمددددو  الهددددات  تطبيقددددات  ور  دددد  إحصددددائيا    الدددد   ددددروق

 تبعددددا   المصددددري  الجامعددددات بعدددد  وطالبددددات طدددد   ىلدددد  الرقميدددد  المواطندددد 
 (.أ ل / أ ن ) ال راس  المستوى لمتغير

 

  الد   دروق توجد "  :عليى يينص اليذي الثالي  الفيرض صحة من التحقق-3
 الرقميد  المواطند  قدي  تعزيدز  د  المحمو  الهات  تطبيقات  ور    إحصائيا  

/ ذكدور) الجدن  لمتغيدر تبعا   المصري  الجامعات بع  وطالبات ط   ىل 
 ل اللد  مسدتقلتي  لعينتدي " ت" اختبار حسا  ت  الفر  م  لتحققول .("إنا 

    المصري  الجامعات بع  وطالبات ط    رجات متوسط  بي  الفروق
 بددداخت   الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات  ور
  د " ت" اختبدار اسدتخ ا  نتدائ  يوضد  التدال  والج و  ،(إنا / ذكور) النو 
 .ذلك
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نا  ذكور درجات متوسطي بين الفروق لداللة" ت" اختبار استخدام نتائج(: 14) جدول  وا 
 المواطنة قيم تعزيز في المحمول الهاتف تطبيقات دور في المصرية الجامعات بعض طالب

 (721= ن) الرقمية
النوع  المحور

أو 

 الجنس

قيمة ت  ع م ن

في حالة 

عدم 

 التجانس

درجات 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

األول 

 )االحترام(

 غير دالة 000 ,0,9, 790,1± 17090 700 ذكور

 7,0,0± 10007 000 إناث

الثاني 

 )التعليم(

 غير دالة 007 0100, 7,090± 10079 700 ذكور

 0030± 19000 000 إناث

الثالث 

 )الحماية(

 غير دالة 030 70,90 730,9± ,1,09 700 ذكور

 7,009± 17007 000 إناث

االستبيان 

 ككل

 غير دالة 031 0013, 30039± 0700,7 700 ذكور

 00030± 070000 000 إناث

 2.576(= 1.11 ،718) ت                      1.96(= 1.15 ،718) ت
  

 :يل  ما( 04) ج و  م  يتض    
 

 الجامعددات بعدد  وطالبددات طدد   بددي  إحصددائيا    الدد   ددروق وجددو   دد  -0
 قدددي  تعزيدددز  ددد  المحمدددو  الهدددات  تطبيقدددات لددد ور ل راسددد ا  ينددد - المصدددري 
  (.إنا / ذكور) الجن  أو النو  باخت   كك  الرقمي  المواطن 

 الجامعددات بعدد  وطالبددات طدد   بددي  إحصددائيا    الدد   ددروق وجددو   دد  -3
 قددددي  تعزيددددز  دددد  المحمددددو  الهددددات  تطبيقددددات لدددد ور ال راسدددد   يندددد  المصددددري 
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 والرسد  ، (إندا / ذكدور) الجدن  أو النو  باخت   والحماي  والتعلي  االحترا 
 طد   مد  واإلندا  الدذكور بي  للفروق البيان  التمثي  يوض  التال  البيان 

 .المصري  الجامعات
 

الم ور

0

100

200

300

12345678

71.9272.8175.1974.2670.971.21

218.01218.28

الم ور

م

  

 الهاتف تطبيقات دور في المصرية الجامعات طالب بين الفروق يوضح( 4) بياني رسم

 (إناث/ ذكور) الجنس أو النوع باختالف الرقمية المواطنة يمق تعزيز في المحمول

 وآخاارون وعا ااور( 9811  العماار ) دراسااة ماا  هااذ  الدراسااة   رااق    

(Ashour, et al, 2012)  ذ  فارق أ  وجاود عادم إلاى أ اارت وال اي 

 ما  و  عاار  الجان،  لم غيار يعازى الطلباة  صورات في إ صائية داللة

 ودراسة  (Alzaidiyeen et al, 2011) وآخرون الزيديين من كل   دراسة

 علااى إ صااائية داللاة ذ  فاارق وجااود إلاى أ ااارت ال ااي( 9819  العناز )

 .الذكور الطالب لصالح الجن، م غير

 الجامعاااات طاااالب باااين إ صاااائيا   دالاااة فاااروق وجاااود عااادم يرجااا  وقاااد   

 المواطناااة قاايم  عزيااز فاااي الم مااول الهااا    طبيقاااات دور فااي المصاارية
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 المر لاة  سامية إلاى( إنااث/ ذكاور) الجان، أو النو  باخ ال  ككل ميةالرق

 والقادرة الرغبة وجود م  الرقمي  بالعصر اليوم العالم يعي ها ال ي الزمنية

 الطالب جمي  من الم مول الها    طبيقات اس خدام ل سهيل ال   ية والبنية

 طااالب فئااة بهااا و مسااكا   انجااذابا   الرئااات أكثاار  عااد وربمااا  ( ناااثإ   ذكااور)

 و  قااق اله مامااا هم   ساا جيب  اا  بااال فهااي  ( ناااثإ   ذكااور) الجامعااات

 الثالاث الرار  ص ة من ال  قق  م قد وبهذا إناث  أم ذكور سواء رغبا هم

 الهااا    طبيقااات دور فااي إ صااائيا   دالااة فااروق  وجااد" علااى ياان  الااذ 

 بعاا  وطالبااات طااالب لااد  الرقميااة المواطنااة قاايم  عزيااز فااي الم مااول

 .(إناث/ ذكور)الجن، لم غير  بعا   المصرية الجامعات

 ال صااور مااا": علااى ياان  الااذ  الراباا  الساااال عاان االجابااةوبااذل   اام     

 المواطنااة قاايم  عزيااز فااي الم مااول الهااا   دور طبيقااات ل رعياال المق اار 

 فاي الم ماول الهاا    طبيقاات دور ل رعيال مق ار   صاور بناء  م الرقمية؟

 أسررت وما  دراسةلل النظر  اإلطار ضوء في الرقمية لمواطنةا قيم  عزيز

 الجامعااات بعاا  وطالبااات طااالب ا راااق ماان ةالميدانياا الدراسااة ن ااائ  عنااه

 الم ماول الها    طبيقات  اديه الذ  الدور ىعل- الدراسة عينة- المصرية

 اليو يااااوب   WhatsApp آب وا اااا،  Facebookبااااو  الرااااي،)

YouTube  ااوي ر Twitter  انساا جرام (Instagram قاايم  عزيااز فااي 

 وأبعادهاا(  ال ماية   ال عليم   اال  رام) الثالث بم اورها الرقمية المواطنة

( 8385) داللاة مسا وى عناد إ صاائيا   دالاة فاروق  وجاد ال   ال س  الررعية

/ نظريااة) الكليااة نااو  لم غياار  بعااا   الثالثااة للم اااور  الكلااي المجمااو  فااي

 يفاا( 8385) داللااة مساا وى عنااد إ صااائيا   دالااة فااروق  وجااد ال  (عمليااة

 المساااااااا وى لم غياااااااار  بعااااااااا   الثالثااااااااة للم اااااااااور  الكلااااااااي المجمااااااااو 

 بين( 85 8) مس وى عند إ صائيا   دالة فروق وجود  (ىأعل/ىأدن)الدراسي
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 قيم  عزيز في الم مول الها    طبيقات دور في المصرية الجامعات طالب

 الدراساي المس وى باخ ال  اال  رام قيمة  عزيز و ككل  الرقمية المواطنة

 عادم األدناى  الدراساي المسا وى ذو  الطالب لصالح وذل   (أعلى/ أدنى)

 المصارية الجامعاات بعا  وطالباات طالب بين إ صائيا   دالة فروق وجود

 المواطناة قيم  عزيز في الم مول الها    طبيقات دور في. الدراسة عينة–

  صاور وضا   ام ؛( إنااث/ ذكاور) الجان، أو  الناو بااخ ال  ككل الرقمية

 المواطنااة قاايم  عزيااز فااي الم مااول الهااا    طبيقااات دور ل رعياال مق اار 

  . الرقمية

 :المقترح التصور فلسفة

  غيار م  خاصة   المج م  ىعل  أثيرها إلى الرقمية المواطنة أهمية  رج    

 ظال في جديدة ودالالت صورا   وأخذ    المج م  أفراد ىلد المواطنة مرهوم

 بكافاااة وار باطهااا الم ماااول  الهااا    طبيقااات وان  اااار   الرقميااة الثااورة

 المواطناة  لمرهاوم جديادة صاورة رسام إعاادة في ساهم مما ؛ ال ياة جوانب

 الثقافياااة مسااا ويا هن عااان النظااار بغااا  - الماااواطنين   ويااال إلاااى ى ساااع

 الهاااا    طبيقاااات اسااا خدام يمارساااوا نيرقميااا ماااواطنين إلاااى واالق صاااادية

 وواجبااااات ب قااااوق ويل زمااااوا واإليجااااابي  األمثاااال االساااا خدام الم مااااول

 مان و ماي ه الوطن رقي في المساهمة أجل من ؛ االس خدام هذا وسلوكيات

 .ال طبيقات لهذ  السلبية اآلثار

  :المقترح التصور أهداف

 مان يمكان المق ر اات مان مجموعاة وضا  إلاى المق ر  ال صور يهد     

  باااو  الراااي،)  الم ماااول الهاااا    طبيقاااات بعااا  يااا  وظ خاللهاااا

Facebook  ، آب وا WhatsApp   اليو يوب YouTube  انس جرام  



 جامعة بورسعيد - األطفالالمجلة العلمية لكلية رياض 

 (9112)                0202آخر ديسمبر  -أول يوليو عشر ( العدد ) السابع       

Instagram  الاثالث بم اورهاا الرقمياة المواطناة قايم  عزيز في( وغيرها 

 -الرقماااي السااالو – رقمااايال الوصاااول)  اال  ااارام ال سااا  الررعياااة وقيمهاااا

 – الرقميااة ميااةاأل م ااو – الرقمااي اال صااال)  ال علاايم  (  رقماايال القااانون

 الصاااا ة – الرقميااااة والمساااائوليات ال قااااوق) ال مايااااة  (الرقميااااة ال جااااارة

 .)الرقمي األمن – الرقمية والسالمة

 :المقترح التصور منطلقات

 وبخاصاة الم مول  الها    طبيقات مس خدمي عدد في المس مر ال زايد -

 العازمي كدراسة الدراسات بع   ائ ن أكد ه ما وهذا الجامعات   باب فئة

   هللا عبدبا   ( 9811) أ مد ودراسة  (9812) أبوزيد ودراسة  (9812)

 .(9818) وال بيب

  طبيقاات أخطاار ضاد الوقائياة ليااتاآل مان مجموعاة وضا  إلى ال اجة -

 علاى وال عار  يجابيا هاا إ من ىالمثل لالس رادة و  ريزية الم مول  الها  

 منهاا ويسا ريدوا بهاا ي م عاوا أن ينبغي ال ي والواجبات  زاماتواالل ال قوق

 .الم مول الها    طبيقات م  ال عامل أثناء

 وال سالية ال رفياه سابل مان  عد لم ال ي الم مول الها    طبيقات ان  ار -

 الزماان  ادود م خطياة خريناآل م  لل واصل ضرورة أصب ت بل ف سب 

  .والمعلومات المعار  ىعل لل صول هامة ووسيلة والمكان 

  :المقترح التصور تنفيذ آليات

 الهاا    طبيقات من االس رادة من الجامعات وطالبات طالب ي مكن   ى   

 اليو ياوب   WhatsApp آب وا ا،  Facebook  باو  الري،) الم مول
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YouTube   انستتراما Instagram المواطنااة قاايم  عزيااز فااي( وغيرهااا 

 اآلثار و الفي  ( ال س  الررعية وقيمها وال ماية   رامواال ال عليم)  الرقمية

   والجامعات   الم مول الها    طبيقات مسئولي: من ذل  ي طلب السلبية؛

  وضايح ويمكان الرقمياة  المواطناة قايم ل عزيز عديدة بأدوار القيام واألسرة

  :اآل ي خالل من ذل 

  :المحمول الهاتف تطبيقات مسئولي دور-9

 اآل يااة باااألدوار القيااام الم مااول الهااا    طبيقااات مساائولي ىعلاا يجااب   
 :الم مول الها    طبيقات خالل من الرقمية المواطنة قيم ل عزيز

 وال  ااويق  بالجاذبيااة   ساام الم مااول للهااا    طبيقااات و صااميم إن اااء -

 عاان بااديال   و كااون   األفااراد ىلااد(  ال ساا ) الرقميااة المواطنااة قاايم و نمااي
 .المأمونة رغي ال طبيقات

 المواطنااة قاايم  عزيااز بهااد  ال اليااة الم مااول الهااا    طبيقااات   ااديث -

 ؛(  والجامعاات المدار، طالب) ال باب فئة وبخاصة األفراد  ىلد الرقمية

 . ال ياة منا ي في ال طبيقات هذ  من واالس رادة السلبية ال أثيرات من لل د

 والهيئاات الم ماول   الهاا  طبيقاات  صاميم  اركات باين  راكة إقامة -

 المواطنااة قاايم علااى ساالبا   الماااثرة ال طبيقااات   جاايم بهااد  ؛للاادول الوطنيااة

 .الرقمية

 الوطنياة الهوياة خي رسا ن رنات اإل مواقا  طريق عن ثقافية برام   قديم -

 .الغربية الثقافة  أثير من ال د ىعل و ساعد المواطنين  ىلد
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 الوطنيااة الهيئااات ماا  ال عاااونب اإلبا يااة؛ المواقاا   جااب آليااات  طااوير -

 .والدولية

 رساااائل رساااالإو دورياااا   الخصوصاااية علاااى الم افظاااة بااارام    اااديث -

 .للمس خدمين ال  ديث

 بثها ي م ال ي عالناتاإل خالل من واال  يال بالقرصنة المواطنين  وعية -

 .ن رنتاإل طريق عن

  :الجامعات دور-0

 الرقمياة المواطناة قايم ل عزياز  ياةاآل بااألدوار القيام الجامعات على يجب   

 :الم مول الها    طبيقات خالل من

  ومبااد بمرااهيم وا جاهاا هم وقايمهم ومهارا هم الطالب معار   طوير -

 االسا رادة ل  قياق ؛الم ماول الهاا    طبيقاات ما  الر ايد ال عامال وأساليب

  .الرقمية المج م  مق ضيات م  ي كيرن   ى منها القصوى

 .الم نو  ال عليم بمجاالت صلة ذو دقيق رقمي   وىم  وفير -

 جميا  يدرساه ال علايم مقاررات ضامن جدياد مقرر إلضافة اللوائح؛  عديل -

 ماا  ال عاماال ساالوكيات ىمساام   اات المخ لرااة ال عليميااة بالمرا اال الطااالب

 الررعيااة وقيمهااا الااثالث بم اورهااا الرقميااة المواطنااة قاايم ي ضاامن ال قنيااات

  (  الرقماي القاانون -الرقماي السالو – الرقماي الوصاول)  اال  ارام ال س 

  (الرقمياااة ال جااارة – الرقميااة ميااةاأل م اااو – الرقمااي اال صااال)  ال علاايم

 األمن – الرقمية والسالمة الص ة – الرقمية والمسئوليات ال قوق) ال ماية
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 الم ماول الهاا    طبيقاات ما  ال عامال سالوكيات كساابهمإ بهاد  ؛(الرقمي

 . ال ديثة ياتوال قن

 قااايم ل عزياااز ؛منهجياااة ال الطالبياااة وأن اااطة إر اااادية و ااادات  اااوفير  -

  عاادهم ال ااي األخااالق و عميااق الطااالب  ىلااد األصاايلة الرقميااة المواطنااة

  .وسلبيا ها إيجابيا ها بكل الرقمي العصر مس جدات لمواجهة

 بجميااا  الطاااالب أفكاااار علاااى لل عااار  والم اضااارات؛ النااادوات  عقاااد -

 فاي ودورها الم مول الها    طبيقات ن و ومق ر ا هم الدراسية   لالمرا

 .المج م  في الرقمية المواطنة قيم  عزيز

 المواطنااة قاايم ل عزيااز المج ماا  وماسسااات الجامعااات  بااين  ااراكة عقااد -

  الم مول الها    طبيقات اس خدام خالل من الرقمية

 بم اورها الرقمية طنةالموا بقيم الجامعات طالب ل وعية مطويات إعداد -

 -الرقماي السلو – رقميال الوصول) اال  رام ال س  الررعية وقيمها الثالث

 ال جارة – الرقمية ميةاأل م و – الرقمي اال صال) ال عليم  (الرقمي القانون

 والساااالمة الصااا ة – الرقمياااة والمسااائوليات ال قاااوق) ال ماياااة  (الرقمياااة

 . )الرقمي األمن – الرقمية

  سااعدهم ال اي ال يا ية والمعار  المهارات بع  على الطالب ب دري -

 مان العدياد لهام   قاق بطريقاة   الم ماول الهاا    طبيقاات ما  ال عامال علي

 .الرقمية المواطنة قيم لديهم و عزز العملية   يا هم في الروائد

 ىم  اااو إن ااااء فاااي االج ماعياااة الماسساااات مااا  الجامعاااات م ااااركة -

 الررعياة وقيمهاا الاثالث بم اورهاا الرقمياة المواطناة عان عرباي معلوما ي
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  (  رقماايال القااانون -الرقمااي الساالو – الرقمااي الوصااول) اال  اارام ال ساا 

  (الرقمياااة ال جااارة – الرقميااة ميااةاأل م اااو – الرقمااي اال صااال)  ال علاايم

 األمن – الرقمية والسالمة الص ة – الرقمية والمسئوليات ال قوق) ال ماية

 يااوعيهم أعمااارهم أو الثقااافي مساا واهم باااخ ال  األفااراد يخاادم ؛(الرقمااي

 . الرقمية المواطنة بقيم ويثقرهم

  طبيقااات ماان القصااوى لالساا رادة الجمياا  بااه يل اازم خلقااي إطااار وضاا     
   WhatsApp آب وا اا،  Facebook بااو  الرااي، الم مااول الهااا  

 Instagram انساااا جرام  Twitterتتتتت  رم  YouTube اليو يااااوب
 : في ي مثل   الرقمية المواطنة قيم و عزيز االج ماعية ال ياة في(غيرهاو

 .وم هورة بها وموثوق معروفة مواق  من ال سوق •

 ماا  ون اار طباا   قااوق ي ماال الااذ  الرقمااي الم  ااوى م اااركة عاادم •

 .اآلخرين

 .باآلداب المخل الرقمي الم  وى  بادل عدم •

 .آخرين أ خا  ويةه سرقة أو القرصنة برام  اس خدام عدم •

 .ال جارية المواق  وموثوقية مصداقية من ال أكد •

 ال ساوق فيازا بطاقاة عبار والادف  الريازا بطاقاة بياناات دخالإ عند ال ذر •

 . " الدف  مسبقة"

  خ رق أو خريناآل إلى يء س أو   هر صور أو فيديو مقاط  ن ر عدم •

 .اج ماعي أو نرسي أذى لهم  سبب أو خصوصيا هم

 عاان ال عبياار فااي و ااري هم نظاارهم  وجهااات وا  اارام اآلخاارين  قاادير •

 .وأفكارهم آرائهم 

 .الئقة   غير بطرق   المعلومات اس غالل وعدم اآلخرين  بأسرار اال  راظ •

 .ن رها قبل المعلومات صدق من ال أكد  •

 . زعجهم بطريقة أخبارهم   ب  أو خريناآل على ال لص  عدم •
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 :األسرة دور-1

 مان الرقمياة المواطناة قيم ل عزيز اآل ية باألدوار القيام األسرة ىعل بيج   

 آب الااوا ،  Facebook بااو  الرااي،)الم مااول الهااا    طبيقااات خااالل

WhatsApp   اليو ياوب YouTube  تت  رمTwitter  انسا جرام      

Instagram وغيرها( : 

 الهااا   ت طبيقااا اساا خدام عنااد ومساااوليا هم ب قااوقهم األبناااء  وعيااة -

 .الم مول
 وعدم فيها المرغوب غير للرسائل فل ر اس خدام بضرورة األبناء  وعية -

 .للريبة مثيرة رسائل مرفقات ف ح
 .األن رنت من المالئمة غير المواق   جب أو  ر يح برنام  اس خدام -
 ال قنياااات باسااا خدام اآلخااارين مااا  و واصااالهم األطراااال ا صاااال مراقباااة -

 .الرقمية
 الهاا    طبيقاات اسا خدام علاى الم ر باة الجسادية باآلثاار األبناء  وعية -

 .طويلة لر رات الم مول
 لل قليال الم مولة الهوا   اس خدام مكان في المناسبة ضاءةاإل من ال أكد -

 .العين إجهاد من
 يقضايها ال اي الر ارات و قناين فعالاة   بطريقاة   األبنااء فراغ وقت اس ثمار -

 .الم مولة الهوا   اس خدام في أبنااهم
 يقعاون فاال وإيجابيا اه الم مول  الها    طبيقات بسلبيات األبناء  وعية -

 .بها الموثوق وغير المريدة غير الم مول الها   و طبيقات لمواق  فريسة
  ر ااايد خاااالل مااان باااه ىي  اااذ ا  ونموذجااا  سااانة   قااادوة   اآلبااااء يكاااون أن -

 ساابوعيا  أ م اادد وقاات  و خصااي الم مااول  الهااا   ل طبيقااات اساا خدامهم
  .والمناق ات ال وار ل بادل األسر  لل جم 
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 والقايم للعادات  وال صد  و قاليدنا  وعادا نا  بقيمنا  األبناء وعي  نمية -

 .اإلسالمية مج معا نا قيم م  ى  ناف ال ي الدخيلة
 الم ماول الهاا   ل طبيقاات هاائأبنا اس خدام على األسرة رقابة  كون أن -

 .والديمقراطية بال رية    ص  ذرة  رقابة
 

 الاذ  الدراساة أسائلة مان الثامن الساال عن اإلجابة  مت قد يكون وبهذا    

 فاي الم مول الها    طبيقات دور ل رعيل المق ر  ال صور ما"  علي ين 

 ". ؟الرقمية المواطنة قيم  عزيز

 

 :الدراسة توصيات
 

 المواطندد  قددي  بتعزيددز  هتمددا ل والمتخصصددي  البدداحثي  أمددا  المجددا   ددت  -0
 .األخرى التعليمي  المراح     المتعلمي  ىل  الرقمي 

 المختلفددد  التعليميددد  المراحددد   ددد  والطالبدددات للطددد   ت ريبددد   ورات تقددد ي -3
 .المعلومات لتكنولوجيا والمسؤو  اآلم  االستخ ا  مهارات  ل  للت ري 

 .محبب    بصور    الرقمي  طن الموا بمفهو  العمري  المراح  مختل  تو ي  -2
 .الرقمي  للتقنيات الرشي  االستخ ا  ثقا   ت  ي     المجتم   ور تفعي  -4
 العصدر  د  بيمدا  الحيدا  م  ليتمكنوا الرقمي  المواطن   ل  األبناء تربي  -0

 .الرقم 
 رشددددا ا  و  ددددددي تثق  لدددد  تقددددو  الجامعددددات يهددددا  تشددددارك تثقفيدددد  ندددد وات  قدددد -2

 آثددددار وبيددددا  األجهددددز ، لتلددددك المنضددددبط االسددددتخ ا  حددددو  لدددددد بيكم المجتمددددددد 
 .لها السيئ  االستخ امات

 المراحددد  بمختلددد  ال راسدددي  المنددداه   ددد  الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تضدددمي  -2
 .واضح  ستراتيجياتا  و  رؤى و ق التعلي 
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 المقترحة : البحو 
 

 ىل  لرقمي ا المواطن  قي  تعزيز    المحمو  الهات  تطبيقات  ور قيا  -0
 .الثانوي  المرحل  ط  

 المرحلد  طد   ىلد  الرقميد  المواطن  قي  تنمي     ت ريب  برنام   عالي  -3
  االبت ائي .

 طدددد   لدددد ى الرقميدددد  المواطندددد  قددددي  تنميدددد   دددد  كتروندددد إل برنددددام   عاليدددد  -2
 .المصري  الجامعات

 
 المراجيي 

 أواًل: المراج  العربية:
 

 

( . 3.02)  يوس  إبراهي  ، اليوس  و ، السي  اهلل  ب  مها المج ، أبو -
 الرقمي  المواطن  أبعا  تعزيز    توظيفها وسب  االجتما   التواص  شبكات

 التربيد  كليد  ،التربويد  المجل   يص ، الملك الجامعات التربي  كلي  طلب  ىل 
 .202-200 ص ص ،02  ، سوها  جامع 

 إ ار   ددد  مقتدددر  برندددام   ا ليددد (. 3.01) أحمددد  شدددعبا  لميددداء ، أبوزيددد  -
 الددددو   لتنميددد " آ  الدددوات " تطبيددددق   لددد قدددائ  األسددددر  واقتصدددا يات المندددز 

 مجلدد  القصددي ، جامعدد  طدد   ىلدد  الوقددت إ ار  مهددارات وبعدد  االقتصددا  
 .244-2.4 ص ص ،3  ،4  ،20 م  سيوط،أ جامع  ،التربي  كلي 
  بدددر جتمدددا  اال التفا ددد (.  3.02) محمددد  الجبدددار  بددد   مدددر أحمددد ، -

  ددد  اآل ا  كليددد  طلبددد  مددد   ينددد   لددد  مطبقددد  مي انيددد   راسددد : آ  الدددوات 
 ، سدعو  الملدك  جامعد  ،اآل ا  كلي  مجل  بالريا ، سعو  الملك الجامعات

 ...3-020 ص ص ، 3،  31م 
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 .Digital Citizenship الرقميدد  المواطندد (. 3.00) خلدد  أ  ددي ، -
 .0ص المفتوح ، الق   جامع 

 التربي  كلي  طالبات استخ ا   ا لي (. 3.01)  اهلل  ب  أم  هي ،إبرا آ  -
 العلددددو  مجلدددد  ، التعلددددي   دددد  آ  الددددوات  مجمو ددددات سددددعو  الملددددك بجامعدددد 
  -030 -003 ص ص ،32   ،2 م  ،والنفسي  التربوي 

 : الريدا  .  علدت مداذا ورأيدت أندت مد   ر ا( .3.03)لور  ، أن روز -
 .00 ص ، العبيكا 

( 3.02)  مددددددر حليمدددددد  والحبيدددددد ، بركددددددات، محمدددددد  أ نددددددا  ، اهلل با بدددددد  -
 التواصددد  وسدددائ   بدددر اإللكترونددد  التسدددوق نحدددو السدددعو ي  المدددرأ  اتجاهدددات.

  بد  الملدك جامعد  ط   م   ين   ل  مي اني  وصفي   راس  -االجتما  
 ونشدر للعلدو  العربي  المجل  ، واالجتما ي  النظري  العلو  مجل ، ج  /العزيز

 .21-0 ص ص 1  ،3م  ، األبحا 
 المكثددد  واالسدددتخ ا  الرقميددد  الثدددور  أثدددر(. 3.02) حدددا  جيددد ور بشدددير، -

 مد  المواطند ، لمفهدو  الج يد   الصور  رس     االجتما   التواص  لشبكات
 ، الجزائددر ، والقدانو  السياسدد    داتر ،  الرقمدد المدواط  إلدد  العدا   المدواط 

 .232ص ،00 
 ،(SPSS) اإلحصدائ  البرندام  إلد  ليلدك (. 2..3) زغلدو  سع  بشير، -

 .اإلحصائي  والبحو  للت ري  العرب  المعه  منشورات:  بغ ا 
 قددددددي  غددددددر   دددددد  التربويدددددد  المؤسسدددددد   ور( . " 3.04) هالدددددد  ، الجددددددزار -

 و لددد  التربيددد   ددد   ربيددد   راسدددات مجلددد  ،" مقتدددر  تصدددور" الرقميددد  المواطنددد 
 .4.2 ص ، هر القا ، العر  التربويي  رابط  ،02  ، النف 

 الددددددد ار  وواجبدددددددات حقدددددددوق( .1..3) يوسددددددد  نجدددددددو  ، الددددددد ي  جمدددددددا  -
 األو  الدددد ول  المددددؤتمر."  تحليليدددد  رؤيدددد "  الرقمدددد  العصددددر  دددد  االلكتروندددد 
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 ، مدار  02 -02 مد  الفتر  الريا ، ، ع ب      والتعلي  لكترون اإل للتعلي 
 03-00 ص
 كاتشدددددب إسدددددها   رجددددد ( . 3.02) ،  دددددوا   ويضددددد  و ددددداء الحربددددد ، -

 نظدددر وجهددد  مددد  الرقميددد  المواطنددد  مفهدددو  تعزيدددز  ددد  االجتمدددا   التواصددد 
 سدددمات  ار ، بالريدددا  اإلسددد مي  سدددعو  بددد  محمددد  اإلمدددا  جامعددد  طالبدددات
 .420-422 ص ص ،4  ،0م  ، بحا واأل لل راسات

 ال زمدددد  الرقميددد  المواطنددد  مهدددارات( . 3.02)  يسدددر  نسدددري  حشدددي ، -
 مركددز ،الجددامع  التعلددي   دد   راسددات مجلدد  سدد ،األسا التعلددي  مرحلدد  لت ميددذ
 ،21  ، شدددددم   دددددي  جامعددددد  – التربيددددد  كليددددد  الجدددددامع ، التعلدددددي  تطدددددوير

 .402ص
 الددددددتعل  مدددددد  ج يدددددد   مرحلدددددد  النقددددددا  التعلددددددي (.2..3) محمدددددد  حمددددددام ، -
 العمليدد  الجمعيدد   دد  تصدد ر  مليدد  مجلدد  . التعلددي   دد  التقاندد ز  لكتروندد اإل

 32 ص 2،(2) سوريا ،  مشق ، السوري 
 باسدتخ ا  تعليميد  وحد   تطدوير(.  3.01) المجيد   ب  مها ، الخريسات -

 األو  الصددد  طددد   ىلددد  الرقميددد  المواطنددد  قدددي  تنميددد   ددد  بالهدددات  الدددتعل 
 ،والنفسدددي  التربويددد  لل راسدددات سددد مي اإل الجامعددد  مجلددد .األر    ددد  الثدددانو 

 .221- 224 ص ،ص 0   ،32م 
 والصدددددددحا   الج يددددددد  اإل ددددددد   .(3.00)محمددددددد  الدددددددرزاق  بددددددد  الددددددد ليم ، -
 .022ص ، للنشر وائ   ار :األر   .لكتروني اإل
 العربيد  للتربيد  مد خ    الرقميد  المواطند (. 3.02)  لد  جمدا  ال هشدا ، -

 ص ، الثانيدددد  السددددن  الخددددام ، العدددد   ،وتنددددوير نقدددد  ، الرقمدددد  العصددددر  دددد 
  0.4 -23ص
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 المواطندددد  معددددايير تددددوا ر ىمسددددتو (. 3.02) شددددائ   هيدددد   ددددؤا  ال وسددددر ، -
 وطددددرق المندددداه   دددد   راسددددات مجلدددد   .لدددداآل الحاسدددد  معلمدددد  ىلدددد  الرقميدددد 
 .003 ص ،301  ،الت ري 

 الرقميد  المواطند   ليد  – الرقمد  الطفد  تنشدئ ( . 3.02)  مايدك ريبيد ، -
  .24ص الخلي ، ل و  العرب  التربي  مكتب  :الريا  .األمور ألولياء

 مكتدد  : ترجمدد  .المدد ار   دد  الرقميدد  المواطندد (. 3.03) مايددك ريبيدد ، -
 .02 ص : الريا  . الخلي  ل و  العربي  التربي 

  وا دد ( .3.02)  صدال  معددي  ، والمتيمد  ، حسددي   لد   ددؤا  ، سدع ا  -
  راسدد  منهددا المتحققدد  واإلشددبا ات الذكيدد  الهواتدد  الجامعددات طلبدد  اسددتخ ا 
 لإل ددد   العربيددد   المجلددد . يواليمنيددد ي يدددالخليج الطددد   بدددي  مقارنددد  مسدددحي 

 .002ص ،02  ،واالتصا 
 بمفهددددو  الددددو    رجدددد (. 3.02)  وآخددددرو  ، يوسدددد  روا  ، السددددليحات -

 التربويددد  العلدددو  كليددد   ددد  البكدددالوريو  مرحلددد  طلبددد  ىلددد  الرقميددد  المواطنددد 
 العربدد  الددوط   دد  التعلددي  ، التربويدد  العلددو  كليدد  مددؤتمر .األر نيدد  بالجامعدد 

 ..2ص ،2  ،40،م  التربوي  العلو   راسات ،مميز تعليم  نظا  نحو
 العمليدد   دد  المحمددو  الهددات  تطبيقددات(.3.02) اندد راو  تيسددير ، سددلي  -

 بالمددددددد ار  مي انيددددددد   راسددددددد : األر    ددددددد  اسدددددددتخ امها ومعيقدددددددات التعليميددددددد 
   لددددددددددددددددددددددددددد متدددددددددددددددددددددددددددا  ،42   ،الحكوميددددددددددددددددددددددددددد 

http://www.journal.cybrarians.org/index.php?option=com
_content&view=article&id=806:tsalim&catid=313:papers

&Itemid=93  
 المحسدددد   بدددد  بسددددنت العقبدددداو ، ، أحمددد  محمدددد  الزهددددراء  اطمدددد  ، السدددي  -
 االجتمدددددددا   التواصددددددد  لمواقددددددد  السدددددددعو   الشدددددددبا  اسدددددددتخ امات(.3.02)

  ،.0 مدد  ، اإل دد   لبحددو  المصددري  المجلدد .  الشخصددي  بينمدداط و  قتهددا
 .001 ص،  44   
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  ددد  الج يددد   اإل ددد   وسدددائ   ور( . 3.02) البددد ي   بددد  محمددد  السدددي ، -
 العامدد  الع قددات بحددو  مجلدد  . الجامعدد  طدد   ىلدد  الرقميدد  المواطندد    دد 

 ص ص ،03  ، العامددددد  للع قدددددات المصدددددري  الجمعيددددد  ، األوسدددددط الشدددددرق
0.2-0.1.  
 المواطنددددد  بدددددي  الع قددددد (.3.04) محمددددد   همددددد  جمعددددد  إيمدددددا  ، شدددددكر -

 التربويددد  للبحدددو  التربيددد  مجلددد  . للمراهقدددات ندددااأل هويددد  تشدددك و  اإللكترونيددد 
 .20 ص ،020  ، األزهر جامع  ، التربي  كلي  ، واالجتما ي  والنفسي 

 التنشددددددئ  مؤسسددددددات  ور(. 3.02)  طددددددو  الفتددددددا   بدددددد  أمدددددد  ، شددددددم  -
 بحد :  المسدت ام  التنميد  لتحقيدق الرقميد  المواطند  قدي  نشدر    االجتما ي 

 – اآل ا  كليددد  ، شددم   ددي  آ ا  حوليددات ، القددداهر  حا ظدد م  دد  ميدد ان 
 .322-322 ص ،ص40م  ، شم   ي  جامع 

 التواصددددد  شدددددبكات   قددددد (.3.01)وآخدددددرو  ، غددددداز  أشدددددواق شددددديتو ، -
 الشددبا  وسددط شددات السددنا  تطبيددق اسددتخ ا  الثقددا   بدداالغترا  االجتمددا  
 ،04   ،نو ي ال التربي  مجاالت     ربي  بحو  مجل  .السعو   الجامع 

 .022 – 3.3 ص ص
 البيانددددددات معالجدددددد (. 3..3)  ددددددزت الحميدددددد  ،و بدددددد  سددددددعو  ، ضددددددحيا  -

 بحددددو  سلسددددل  الرابددد  الكتددددا  الثدددان ، الجددددزء ،SPSS برنددددام  باسدددتخ ا 
 .الوطني   ه  الملك مكتب : الريا  منهجي ،

 اليرمدوك جامعد  طلبد  و د (. 3.02) سدمي  الكراسدن ، ، ،هدا   طوالب  -
 العلددو   دد  األر نيدد  المجلدد  .لدد يه  المواطندد  بقددي  و  قتدد  لرقميدد ا بممارسددته 
   .213 ص ، 4  ،04م  ،التربوي 

 الوطنيدددد  التربيدددد  كتدددد   دددد  الرقميدددد  المواطندددد (. 3.02) هددددا   طوالبدددد ، -
 مجلددد  ،التربويددد  العلدددو   ددد  األر نيددد  المجلددد .  - تحليليددد   راسددد  – والم نيددد 

 . 2.2 -310ص ص ، 3.02، 2     ،02
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 مددددد  الكويدددددت الجامعدددددات طلبددددد  راءآ(. 3.02) غشدددددا  نجددددد ء لعدددددازم ،ا -
 والتعليميدد  االجتما يدد  الجواندد   دد  سددهامات إ حددو  شددات سددنا  مسددتخ م 
 02 ص ،ص 3  ،030  د   ،التربويد  المجلد  .المتغيدرات بدبع  و  قتد 

-03 
 والنفسدد  التربددو  والتقددوي  القيددا (. ...3) محمددو  الدد ي  صدد    د  ، -

  .العرب  الفكر  ار: القاهر . المعاصر  وتوجهات  وتطبيقات  أساسيات 
 االسدت اللي  اإلحصدائي  األسدالي (. .3.0) محمدو  الد ي  ص      ، -

 البارامتريدددددد  واالجتما يدددددد  والتربويدددددد  النفسددددددي  البحددددددو  بيانددددددات تحليدددددد   دددددد 
 .العرب  الفكر  ار: القاهر  .وال بارمتري 

 الدددتعل  تطبيقدددات اسدددتخ ا   رجددد (. 3.04) القدددا ر  بددد  محمددد  ، العمدددر  -
 اسددتخ امها، ومعوقددات اليرمددوك جامعدد   دد  العليددا ال راسددات طلبدد  لدد ى النقددا 
 .320-324 ص ص  ،/0 الع   ،.3 م  ،المنار 

 الفوائ  نترنت،اإل وشبك  المراهق(. 4..3)  يوس  ال ي    ء العمر ، -
 ،22 مدد  والعلددو ،  دد للثقا القطريدد  الوطنيدد  اللجندد  ،التربيدد  مجلدد  .والمخدداطر

 300-341 ص ص ،042 
 لددد ى النقدددا  الهدددات  تطبيقدددات اسدددتخ ا   رجددد (. 3.03) سدددعو  العندددز ، -

 رسدال " اسدتخ ام  ومعوقدات السدعو ي  العربيد  المملكد   د  طيب  جامع  طلب 
 .األر  . ، اليرموك جامع  .التربي  كلي . " ماجستير

 التحليدددددد  (....3) محمددددددو  ،نصددددددر وصددددددبرى الر ددددددا  ، ،أحمدددددد  غنددددددي  -
 للطبا د  قبداء  ار:  القداهر  .(SPSS) برندام  باسدتخ ا  للبيانات اإلحصائ 

 .والنشر
 تحصدي   د  النقدا  الهدات   ا ليد (. 3.01)     محم  خال  الغويرى، -

 العلددددو  مجلدددد  .نحددددوه واتجاهدددداته  الرياضدددديات  دددد  الهاشددددمي  الجامعدددد  طلبدددد 
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 ص ،0،  .3مد  العلم ، لنشرا مركز - البحري  جامع  ،والنفسي  التربوي 
 .224-200 ص
 و يددددو  مميددددزات انسددددتجرا   دددد  مراجعدددد ( . 3.04) مصددددطف   تحدددد ، -

 https:// www ts3a. com ،3.00-1-01 بتداريخ ، انستجرا  تطبيق
 http://journals.yu.edu.jo/jjes/Issues/20   ل متا 
 األطفددا  ريددا  معلمدد  معر دد  ىمسددتو (.3.02)  كمددا  غددا   محددرو ، -
  د  العلمد  ال راسد  مجلد  .الرقمي  المواطن  بعا يب السعو ي  العربي  مملك بال

 ،01  شددم ،  ددي  جامعدد  والترييدد ، والعلددو  لددا ا  البنددات كليدد  ، التربيدد 
 .031ص ،0 
 والتربوي  النفسي  العلو     اإلحصائي  األسالي  (.3.00) ص   مرا ، -

 .ي المصر  األنجلو مكتب : القاهر .  واالجتما ي 
 مددددد  المتحققددددد  اإلشدددددبا ات( .3.02) مجيددددد   يدددددا   يسددددد  المزرو ددددد ، -

  ل  مسحي   راس : الذكي  الهوات   بر الح يث  االتصا  تطبيقات استخ ا 
 آ ا  مجلددددددد  . شدددددددات و  ، دددددددايبر ،تدددددددانجو ،آ  واتددددددد  بدددددددرام  مسدددددددتخ م 
 422 ص. 23  ،الفراهي  

 ىمسدتو  ( .3.02)  حسد  أكدر  وشدعت، سدليما ، وليد  مراو  المصر ، -
 .نظدددره  وجهددد  مددد   لسدددطي  جامعددد  طلبددد  مددد   ينددد  ىلددد  الرقميددد  المواطنددد 

 .021 ص ،3  ،2م  ،وال راسات لألبحا   لسطي  جامع  مجل 
 ".وآمدددا  تحدد يات "الرقميددد  المواطندد (. 3.02)  المغددداور  تددامر المدد  ، -

 .33 ص ، بري أ ،لكترون اإل التعلي  مجل 
 االجتما يدددد  الشددددبكات مواقدددد   ا اسددددتخ .(3.03) نريمددددا  مددددري  نومددددار، -

 الفيسدبوك موقد  مسدتخ م  مد   يند   راسد  االجتما يد  الع قدات    وتيثيره
-22 ص ص ، الجزائدددر - الحدددا  جامعددد  ".ماجسدددتير رسدددال  "الجزائدددر  ددد 
21. 
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          المعاصدددددددر  التحدددددد يات  دددددد  المواطنددددددد  تربيدددددد (. 3.00) سددددددناء يوسدددددد ، -
 .والتوزي  للنشر واإليما  العل   ار .(المختلف  الفلسفات    المواطن ) 
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