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ــة     الكشــف إلــى الدراســةهــذه  تهــدف :ملخــص عــن مــدى تضــمين عناصــر المواطن
المملكة في الرقمية في محتوى كتب الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة المتوسطة 

ــة الســعودية  وب تحليــل  أســل فــي  اتبعــت الدراســة المــنهج الوصــفي، متمثًلــا      .العربي
ــوى ــة الدراســة   وتمثلــت .المحت ــي عين ــررة    ف ــة المعلومــات المق ــب الحاســب وتقني كت

واسـتخدمت اسـتمارة تحليـل محتـوى      .للمرحلة المتوسطة، البالغ عددها ستة كتـب 
) 63(أداة لجمــع البيانــات، وذلــك بعــد التأكــد مــن صــدقها وثباتهــا، وقــد تضــمنت      

عنصـر الثقافــة  حصـول   سـة إلــى وتوصـلت الدرا  .مؤشـرا موزعـة علـى تســعة عناصـر    
، %)84.67(الرقمية على أعلى نسبة تضمين من بين العناصر التسعة بنسبة بلغت 

نسب تضمين بقية عناصر المواطنة الرقميـة األخـرى علـى نسـب منخفضـة       وتوزعت
 الرقمـي  نوعنصـر األمـ   ،%)7.29(بنسـبة   الوصـول الرقمـي  جدا، حيث جاء عنصر 

القـــانون وعنصــر  ، %)2.09(بنســـبة  الرقمــي  لاوعنصــر االتصـــ ، 3.10%)(بنســبة  
، %)1.00(بنســبة   والســالمة الرقميــة  ةوعنصــر الصــح ، )1.73%(بنســبة   الرقمــي

بنسـبة   الرقميـة  ةوعنصـر التجـار  ، )0.09%(بنسـبة   قواعد السـلوك الرقمـي  وعنصر 
أوصــت  و .%)0.09(بنســبة  والمســؤوليات الرقميــة    قوعنصــر الحقــو   ،%)0.09(

ن عناصـــر المواطنـــة الرقميـــة فـــي كتـــب الحاســـب وتقنيـــة  الدراســة بضـــرورة تضـــمي 
المعلومات للمرحلة المتوسطة بشكل أكبر وفـق خطـة مدروسـة، وبمـا يتماشـى مـع       

  . التغيرات المعاصرة واالتجاهات الحديثة

المواطنة الرقمية، كتب الحاسب وتقنية المعلومـات، المرحلـة   : الكلمات المفتاحية(
  )المتوسطة، تحليل المحتوى

يعيش الجيل الحالي في عالم التقنية المتجددة المملوء  :مةمقد
بالكم الهائل من المعلومات ووسائل االتصاالت الرقمية، وأصبح التعامل مع 

  . التقنية والتفاعل مع اآلخرين بشكل مسؤول يحتاج إلى ثقافة ووعي

 ،فالطالب ينشرون ويتصرفون بشكل غير الئق عبر شبكة اإلنترنت
ا يتم نشره من أول وهلة يكون متاحا مف ؛جهولون تماماويظنون أنهم م

ت بعض ممارسات تصوير مقاطع أد دقالف الناس في ساعات معدودة، وآل
 ،الفيديو بطريقة بريئة إلى ظهورها على نشرات قنوات األخبار والصحف

أشارت نتائج دراسة  ذلكك ،)Payne, 2016( ال يدركه الطالب وهذا ما
إلى تدني المستوى ) Jones & Mitchell, 2016(جونز وميتشل 

عليه كان ال بد من  وبناًء ،خالقي عبر اإلنترنت مع تقدم سن الطالباأل
 .رسم سياسة ثقافية لالستخدام الرقمي، تستند على معايير مرتبطة بالقيم

أول من صاغ مفهوم المواطنة ) Mike Ribble(ل يبويعتبر مايك ر
مالحظته النتشار استخدام خالل من ) Digital Citizenship(الرقمية 

ومن مختلف  ،جميع مجاالت الحياةفي وانتشارها  ،التقنية بشكل مفتوح
تطور مفهوم المواطنة  ،وبعد ذلك .)Ribble, 2013(الفئات العمرية 

 ,Mattson(الرقمية وفًقا للمؤسسات واألفراد والمناهج التي تطرحها 
: المواطنة الرقمية بأنها) Ribble, 2012(ل يبعرف مايك رفقد  ؛)2016

  .قواعد وأعراف السلوك المالئم والمسؤول فيما يتعلق باستخدام التقنية

______________________  
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Citizenship in the Textbooks of Computer and 
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Abstract: This study aimed at exploring the extent of 
incorporating the elements of digital citizenship in the content 
of the textbooks of computer and information technology in 
the intermediate stage in Saudi Arabia. The study followed the 
descriptive approach through using the content analysis 
method. The sample of the study was the textbooks of 
Computer and Information Technology of the intermediate 
stage, which were six textbooks. The study utilized a content- 
analysis form as a data-collection tool after ensuring the 
validity and reliability of that form. The content-analysis form 
included (63) indicators which were divided into nine 
elements. The findings indicated that the Digital Literacy 
element received the highest percentage of incorporation 
among the nine elements, with a percentage of (84.67%), 
whereas the rest of the elements received very low 
percentages: Digital Access element (7.29%), Digital Security 
element (3.10%), Digital Communication element (2.09%), 
Digital Law element (1.73%), Digital Health and Safety 
element (1.00%), Digital Etiquette element (0.09%), Digital 
Commerce element (0.09%) and Digital Rights and 
Responsibilities element (0.09%). The study recommended 
that there should be a greater incorporation of the digital-
citizenship elements into the computer and information 
technology textbooks in the intermediate stage, which should 
be done according to a well-thought-out plan and in 
accordance with the contemporary changes and modern 
trends. 

(Keywords: Digital Citizenship, Textbooks of Computer and 
Information Technology, Intermediate Stage, Content 
Analysis) 

  

لذلك يل على دور المؤسسات في نشر المواطنة الرقمية وتعزيزها، عو
ضرورة  من) (Almuslamani, 2014 وهذا ما أشارت إليه المسلماني

على األسرة مواكبة أن تعاون المنزل، والمدرسة، ووسائل اإلعالم، و
التطورات التقنية الحديثة وعدم منع األبناء من استخدام التقنية، وإنما 

  فقد أشارت نتائج  .لها على إقناعهم وتدريبهم لالستخدام األمثل العمل
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إلى أن ثقافة الوسائط  ,Zhang & Zhu) (2016زانج وزو دراسة 
الرقمية لطالب المرحلة االبتدائية تتأثر بشكل كبير بخبرة الطالب 

 أكدت المسلمانيو .ل اآلباءفي الوسائط الرقمية وتدّخ
Almuslamani, 2014)( كبير  بشكلدرسة يعول عليها أن الم

ل وبيلي يبوأشار ر .في توعية الطالب بمتطلبات العصر الرقمي
)Ribble & Bailey, 2004 ( إلى أن المواطنة الرقمية جزء من

ثقافتنا المدرسية، وليست مجرد درس ودرس آخر، بل هي الطريقة 
  .التي نؤدي بها أعمالنا في التعليم

إلى أهمية ) Wang & Xing, 2018(أشار وانغ وزنغ  وقد
تعمل على إعداد  ألنهاالمواطنة الرقمية في توعية الطالب بها؛ 

الطالب للتعامل مع التقنية والحماية من مخاطرها، وال يتوقف األمر 
عند إعداد الطالب الستخدام التقنية، بل يتعداه إلى استخدام التقنية 

لوكيات والتزامهم بالس ،بطريقة تضمن أمن الطالب وسالمتهم
ن يالقانونية واألخالقية التي يجب أن تتم ممارستها بوصفهم مواطن

أن ) Fouda, 2018(وذكرت فودة  .ن في المجتمعيمسؤول
المواطنة الرقمية تتضمن تسعة عناصر، تتمثل في إعداد الطالب 
ومستخدمي اإلنترنت للعيش في مجتمع معتمد على التقنية للعمل 

والكتساب كفاءات من أجل التعلم والمشاركة بطريقة إيجابية، 
لى إالة داخل المجتمع، وممارسة حقوقهم والتعرف والمشاركة الفع

   .مسؤولياتهم عبر اإلنترنت

 ;Ribble, 2012( وتتمثل عناصر المواطنة الرقمية فيما يلي
Ribble, 2013:(  

  الوصول الرقمي)Digital Access(: دعم الوصول  ووه
وجعل الحقوق متاحة للجميع، فال بد من لطالب كافة، لاإللكتروني 

  .التأكد من عدم حرمان أي طالب من الوصول الرقمي

  التجارة الرقمية)Digital Commerce(: تتمّثل في شراء و
البضائع والخدمات وبيعها عبر اإلنترنت، ويحتاج الطالب لفهم 

معرفة كيف يكون واإليجابيات والسلبيات للتجارة اإللكترونية 
  .في عالم رقمي جديد اًالفع مستهلًكا

  االتصال الرقمي)Digital Communication :(قدرة  ووه
الطالب على التواصل مع اآلخرين بسهولة ويسر في أي مكان وأي 

لذلك ال بد من توعية الطالب بكيفية التواصل واتخاذ  .وقت
القرارات المناسبة أمام هذا الكم الواسع من خيارات االتصاالت 

  .لمختلفةالرقمية ا

  الثقافة الرقمية)Digital Literacy :( وتتمثل في تعلم التقنية
فيفترض تعليم الطالب كيفية  ،وبما أن التقنية متطورة .واستخدامها

 اوأي زمان؛ ليصبح مؤهًلا لمالحقة هذ مكانتعلم أي شيء في أي 
  .التسارع مستقبًلا

  قواعد السلوك الرقمي)Digital Etiquette :(ي فتتمّثل و
فما يحتاج إليه الطالب هو أن يتم  ؛المعايير اإللكترونية للسلوك

تثقيفه بآداب السلوك الرقمي، التي يحتاج إلى اكتسابها إذا أراد 

المشاركة بفعالية في العالم الرقمي، وهذه تحتاج إلى تعلم وممارسة 
  .على نطاق واسع

  الحقوق والمسؤوليات الرقمية)Digital Rights & 
Responsibilities :(ي تعليم الطالب استخدام التقنية تتمثل فو

لحقوقه  ة الطالببطريقة مناسبة ال ضرر فيها وال ضرار، وذلك بمعرف
  .ومسؤولياته الرقمية ليصبح الجميع منتجين فاعلين

  الصحة والسالمة الرقمية)Digital Safety :(ف يوتعني تثق
تصاحب التقنية، الطالب باآلثار الصحية والنفسية والبدنية التي 
بكيفية االهتمام  موبالمخاطر المتعددة في التعامل مع التقنية، وتثقيفه

  .بذواتهم من خالل التدريب والتعليم

  األمن الرقمي)Digital Security :(معرفة الطالب بكيفية  ويعني
 ؛إلخ... للبيانات ةالحماية من الفيروسات والنسخ االحتياطي

حماية معلوماته الخاصة من أي عمل فالمواطن الرقمي مسؤول عن 
  .خارجي قد يسبب خلًلا أو ضررا فيها

  القانون الرقمي)Digital Law :(يتعامل مع أخالقيات التقنية و
في مسؤوليات الطالب عن أعماله  التي تتمثلداخل المجتمع الرقمي، 

لذا يجب أن يفهم الطالب القوانين والتي يجريها عبر اإلنترنت، 
  .لتي تمنع اإلساءة عبر اإلنترنتالرقمية ا

هوالندسورث ودودي ودونوفان دراسة أكدت وقد 
(Hollandsworth, Dowdy & Donovan, 2011)  على

ضرورة غرس القيم وممارسات السلوك الصحيح في نفوس الطالب؛ 
لتكون جزًءا من شخصياتهم، ونابعة من داخلهم، وليست مفروضة 

بشكل جيد، وتوجيههم نحو  وذلك من أجل فهم التقنية ،عليهم
فالمواطنة  .استخدامها وفق احتياجاتهم بما يكفل االستخدام األمثل

الرقمية تؤّكد على حقوق الطالب ومسؤولياتهم فيما يتعلق 
  ).,Zhang & Zhu 2016( بالتواصل عبر اإلنترنت

أن تعليم المواطنة الرقمية له دور في تنمية يضاف إلى ذلك 
نه ينمي المهارات ويوفر ألقد والمهارات التقنية؛ مهارات التفكير النا

األدوات التي يحتاجها الطالب لكي يتواصلوا باستخدام التقنيات 
وحين . )Payne, 2016(الرقمية الحديثة في مجتمع عالمي 

من مناهجها  اأضافت الصين وسنغافورة التعليم األخالقي جزًء
األخالقي حتى عند  تأثير إيجابي على التفكير ذلككان ل الدراسية،

وهذا ما أثبتته نتائج الطالب الذين حصلوا  ،االستخدام اإللكتروني
 فقد ؛عالم األخالقيةعلى نتائج عالية في اختبار كفاءة وسائل اإل

فالمواطنة  .أثبتوا أنهم أقل عرضة لالنخراط في التنمر الرقمي
   الرقمية ذات صلة بالمجتمع، وتعتمد على النمو األخالقي للفرد

)Webster, 2018(.  ا لذلكيعد تدريس المواطنة الرقمية عنصر
خاصة لدى  ،Bolkan, 2014)( ناجحة استراتيجيةرئيسا ألية 

  .النشء في العصر الرقمي
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ويعد تزايد عدد المستخدمين لإلنترنت في العالم أبرز دواعي 
أشار أحدث تقرير متاح صادر عن  فقداالهتمام بالمواطنة الرقمية؛ 

ة االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية إلى هيئ
ففي  .ارتفاع نسبة استخدام اإلنترنت خالل السنوات الماضية

 (51.6%)المملكة العربية السعودية ارتفع ذلك المعدل من نسبة 
من أربع  ألكثر (2017)عام  (62.6%)إلى حوالي  (2014)عام 

 Communications and Information(ساعات يوميا 
Technology Commission, 2017( . وأشار تقرير الهيئة

أن استخدام طالب المرحلة المتوسطة لإلنترنت  إلى العامة لإلحصاء
، وبلغت نسبة امتالكهم (2019)في عام  (90.86%)بلغ نسبة 
 ,General Authority for Statistics( (43.46%)للحاسوب 

2019.(  

ءات إلى ارتفاع معدالت استخدام وتشير هذه اإلحصا 
اإلنترنت، وقضاء الطالب ساعات طويلة يوميا يتصّفحون مواقع 
عديدة على اإلنترنت، منها المفيد ومنها الذي يعرض أفكارا خطيرة 
وغير مقبولة في مجتمعنا، الذي يعد من التحديات المعاصرة التي 

 ,معتقداتهموأفكارهم والطالب  تؤثِّر سلبا على تكوين شخصيات
وتؤثر بعمق على تطورهم االجتماعي والعاطفي والجسدي 

)Ohler, 2012(.  وفي سبيل مواجهة تلك التحديات، كان ال بد
من النظر في الكتب الدراسية؛ لكون الكتاب الدراسي ذا مصداقية 

م، وأداة لعرض المشكالت عالية للطالب، وإطارا مرجعيا للمعّل
  .ومعالجتها

ات ذات صلة وثيقة كتب الحاسب وتقنية المعلوم ونظرا لكون
فمن المفيد النظر  ،مصدرا للثقافة الرقمية للطالب بالتقنية، وتعد

 & Martin, Gezer)أشار مارتن وجيزر ووانغ فقد  .في محتواها
Wang, 2019)  إلى أن المواطنة الرقمية مكون أساسي في تعليم

عن استخدام التقنية  ةلومظهر للسلوك المالئم، والمسؤو ،التقنية
تهدف وزارة التعليم من خالل كتب الحاسب وتقنية و .الرقمية

المعلومات في المرحلة المتوسطة إلى محو األمية الرقمية وتعليم 
أساسيات التقنية الرقمية، وبناء المعارف والمهارات العملية 
الستخدام الحاسب كأداة إنتاجية، واالستفادة من تطبيقاتها في 

ُتعد  ذلكك .)Ministry of Education, 2019(اة اليومية الحي
م؛ إذ يرجع إليها هذه الكتب المرجع األساسي لكل من الطالب والمعّل

المعلمون في إعداد الدروس، ويستقي منها الطالب ما يحتاجون 
  . إليه من معارف ومهارات علمية الستخدام الحاسب

 إلى) (Saadeh & Amiri, 2019سعادة والعميري  وأشار
أن متابعة المقررات المدرسية وتقويمها بشكل مستمر ضرورة من 

التي ينبغي القيام بها من وقت آلخر؛ وذلك من أجل  يةضرورات الترب
، تمهيدا لتطويرها نحو اتحديد نقاط القوة وجوانب الضعف فيه

  . األفضل
  
  

باستقراء الدراسات السابقة التي تناولت تحليل كتب الحاسب و
 ,Alghalth(دراسة الغلث  نجد ضوء عناصر المواطنة الرقمية،في 

هدفت إلى تحليل مقرر الحاسب وتقنية المعلومات التي ) 2016
توصلت و .للصف األول الثانوي في ضوء عناصر المواطنة الرقمية

إلى أن محتوى مقرر الحاسب ال يتوافق مع معايير المواطنة الرقمية 
قافة رقمية، ولم يتضمن المقرر نه من ثإال في حدود ما يتضم

معايير الوصول الرقمي، والتجارة الرقمية، والصحة والسالمة 
 & Alharthy(دراسة الحارثي والمطيري أما  ,الرقمية

Almutairi, 2019(  هدفت إلى الكشف عن درجة توافر فقد
معايير المواطنة الرقمية في محتوى مقرر الحاسب وتقنية المعلومات 

إلى أن متوسط نسبة  الدراسة وتوصلت .طي المتوسللصف الثان
توافر معايير المواطنة الرقمية في محتوى مقرر الحاسب وتقنية 

وتوزعت بنسب ، %)11.1(المعلومات للصف الثاني المتوسط بلغت 
توافر معيار محو األمية بدًءا بمتفاوتة على معايير المواطنة الرقمية 

 بنسبة الرقمييار الوصول وتوافر مع ،%)64.5(الرقمية بنسبة 
 وتوافر ،%)5.9( بنسبة الرقمي التواصل معيار وتوافر ،%)11.8(

 وتوافر ،%)5.4( بنسبة الرقمية والسلوكيات األخالقيات معيار
 بنسبة الرقمي األمن ومعيار الرقمية والسالمة الصحة معيار

)3.8 (%بنسبة القانونية المسؤولية معيار وتوافر ،منهما لكل 
 وتوافر ،%)1.6( بنسبة الرقمية التجارة معيار وتوافر ،%)2.2(

دراسة أما  .%)1(الرقمية بنسبة  والمسؤوليات الحقوق معيار
فقد  (Alkhalifah & Alebikan, 2019)الخليفة والعبيكان 
مقررات الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة  هدفت إلى تحليل

منظمة تعليم الفطرة الثانوية في ضوء أبعاد المواطنة الرقمية ل
إلى أن هذه األبعاد توافرت بنسبة منخفضة جدا  ، وتوصلتالسليمة
، مع خلوها من بعد السالمة الرقمية والهوية %)(10.8بلغت 

 ,Alqahtani(دراسة القحطاني وهدفت  .والصورة الشخصية
لى قيم المواطنة الرقمية المتضمنة في مقرر إإلى التعرف ) 2017

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس في المملكة  تقنيات التعليم
العربية السعودية، وتوصلت الدراسة إلى أن قيم اللياقة الرقمية، 
والوصول الرقمي، واالتصاالت الرقمية، ومحو األمية الرقمية، 
والصحة والسالمة الرقمية واألمن الرقمي المتضمنة في مقرر تقنيات 

كانت متوافرة عبد الرحمن  بنتالتعليم في جامعة األميرة نورة 
بينما كانت القوانين الرقمية والحقوق والمسؤوليات  ،بدرجة مرتفعة

 ةالرقمية متوافرة بدرجة متوسطة، وكانت قيم التجارة الرقمية متوافر
جاءت قيم االتصاالت الرقمية في مقرر تقنيات  وقد .بدرجة ضعيفة

أما قيم  ،عةالتعليم في جامعة الملك خالد متوافرة بدرجة مرتف
اللياقة الرقمية والوصول الرقمي والحقوق والمسؤوليات الرقمية 
والصحة والسالمة الرقمية واألمن الرقمي فكانت متوافرة بدرجة 
متوسطة، وكانت قيم القوانين الرقمية متوافرة بدرجة ضعيفة، بينما 

 .انعدمت قيم التجارة الرقمية
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           وكاس  يسوأظهرت دراسة باسارمك وياكار وجون
 )(Başarmak, Yakar, Güneş & Kuş, 2019  أن المناهج

التي تضمنت أكبر عدد من اإلشارات المرجعية إلى المواطنة الرقمية 
وعلى الرغم  .علوم الحاسب، والديموقراطية، وحقوق اإلنسان: هي
 نإف ،ن مناهج علوم الحاسب تغطي بقدر كاٍف المهارات الرقميةأمن 

حقوق والواجبات في البيئة الرقمية ومهارات التفكير الناقد تغطيتها لل
شو وتوتان وبينت نتائج دراسة كورو .،ةواألخالقي كانت محدود

)Korucu & Totan, 2019 ( وجود فروق بين الطالب في مادة
تقنية المعلومات والبرمجة فيما يتعلق باكتساب المعرفة الرقمية 

طنة الرقمية وفًقا لبعض المتغيرات؛ والمهارات والقيم المتعلقة بالموا
كالجنس، والمستوى االقتصادي، وسهولة الوصول إلى شبكة 

  . اإلنترنت

عمر  يومن الدراسات التي حللت كتب مقررات أخرى دراسة أب
، التي هدفت إلى )Abuomar & Jwaifell, 2018(وجويفل 
غة لى مستوى دمج مفاهيم المواطنة الرقمية في مقررات اللإالتعرف 

العربية في الكتب المدرسية للمرحلة االبتدائية العليا في األردن، 
ا في  وتوصلت إلى أن تضمين عناصر المواطنة الرقمية محدودجد

  .الكتبتلك 

ومن الجوانب األخرى التي أشارت إليها الدراسات السابقة ما 
عد أحد عناصر ي فهويتعلق بالمعلم ودوره نحو المواطنة الرقمية؛ 

 ووعيه ،ذ للمنهج، وينقل المعلومات للطالبملية التعليمية والمنفِّالع
لذا كان من  .بعناصر المواطنة الرقمية ربما يؤّثر على وعي الطالب

أهم مسؤوليات المعلمين في العصر الرقمي توعية الطالب بمخاطر 
اإلنترنت وفوائده ليتركوا بصمة إيجابية، وليكونوا مواطنين رقميين 

)Lves, 2013.(   

 & Alsuhaim(توصلت دراسة السحيم وآل إبراهيم قد و
Alibrahim, 2019 ( إلى أن درجة تحقق معايير المواطنة الرقمية

من وجهة نظر معلمات  وتقنية المعلومات في تدريس مقرر الحاسب
نتائج دراسة الشمري  وهذا يتفق مع .الحاسب اآللي عالية

(Alshammari, 2016)  ودراسة الدوسري)Aldossari, 
إلى ارتفاع درجة وعي معلمي مادة الحاسب  اشارتأ نتيلال) 2017

 ينكذلك أشارت نتائج دراسة مارتن وآخر .بعناصر المواطنة الرقمية
)2019 Martin et al., ( إلى أن المعلمين الذين درسوا المواطنة

الرقمية لديهم تصورات أعلى عن ممارسات المواطنة الرقمية 
 (55%)أن ) Lindsey, 2015(ذكرت لندسي  في حين ،لطالبهم

من الطالب يعتقدون أن مديري مدارسهم كانوا على دراية بقضايا 
يعتقدون أن المعلمين الذين منهم نسبة قليلة أن المواطنة الرقمية، و
  . عيا كافيا بالمواطنة الرقميةودرسوهم يمتلكون 

مناهج وقد اتفقت العديد من الدراسات على ضرورة تضمين ال
 ,Alkhalifah & Alebikan( :، مثلهاالرقمية وعناصر لمواطنَةا

2019; Abuomar & Jwaifell, 2018; Almuslamani, 
2014; Ribble, 2012; Ribble,2013; Almagab & 

Almuthari, 2015; Almalah, 2017; Alghalth, 2016; 

Daniel & Jeffreyr, 2017; Altawalbe, 2017; Alshiab 
& Altawalbeh, 2018(. 

جاءت هذه  السابقة، للعديد من توصيات الدراسات واستجابًة
الحاسب وتقنية الدراسة الحالية التي اشتملت على جميع كتب 

 في المرحلة المتوسطة، حتى ُتعطي صفوف الثالثةالمعلومات لل
حول مدى تضمين عناصر المواطنة الرقمية في كتب  اشامًل اتصور

جل الوقوف على نقاط القوة ودعمها، ونقاط من أ المرحلة كاملة
. الضعف وعالجها، في حين اكتفت الدراسات السابقة بصف واحد

وبذلك تكون نتائج الدراسة الحالية أكثر شمولية من نتائج أي دراسة 
كاملة  باستهدافها للمرحلة المتوسطةهذه الدراسة  تتفردو. أخرى

لما تتميز به من و ،نها بداية مرحلة نضج وتأسيسألو ألهميتها،
قد يؤثر سلبا على مما  ،التفاعل النشط مع المدرسة والمجتمع

الطالب ومجتمعه ووطنه من خالل مشاركته في العالم الرقمي مع 
 كتلك التي ،بعض الجماعات المتطرفة وغير المشروعة في أنشطتها

ج لإلرهاب والفكر الضال، األمر الذي يستدعي تطوير مهارات ترو
  .وتعزيز المواطنة الرقمية لديهم ،إلعدادهم اإلعداد الجيدالطالب 

تضح أهمية المواطنة الرقمية لدى الطالب، ت ،مما سبق
وضرورة التخطيط الجيد للمناهج لتواكب التغيرات المعاصرة، 

  . مواطنين فاعلين في العالم الرقمي يعيشون كيف وتعليم الطالب

د من توصيات للعدي استجابًة أيضا جاءت هذه الدراسةو
لى مدى تضمين عناصر المواطنة إ، للتعرف السابقة الدراسات

الرقمية، من خالل تحليل محتوى كتب الحاسب وتقنية المعلومات 
  .لمرحلة المتوسطةل

  مشكلة الدراسة  

المرحلة المتوسطة في  وتقنية المعلومات تهدف كتب الحاسب
معارف ومهارات وبناء  ،إلى محو أمية الحاسب وتقنية المعلومات

قدرات تنمية تعزيز المعارف والمهارات العملية وو ،عملية أساسية
 ,Ministry of Education( استخدام الحاسب لدى الطالب

ويعد منهج الحاسب وتقنية المعلومات رافدا رئيسا للثقافة . )2019
الرقمية في المملكة العربية السعودية التي هي إحدى عناصر 

ية، ولكن قد يؤدي ذلك إلى إكساب الطالب الخلفية المواطنة الرقم
تمهيدا إلكسابهم مهارة  ةالنظرية حول الموضوعات الدراسي

استخدامها دون قدرتهم على تقييم ذلك االستخدام لتوجيهه نحو ما 
. هو مالئم من الناحية األخالقية أو االجتماعية أو الصحية أو األمنية

الت المتعلقة باستخدام المشك ضوقد ينتج عن ذلك ظهور بع
التقنيات الرقمية بالنسبة للطالب، خاصة مع االنتشار الواسع 

ونظرا لضرورة . لإلنترنت والتطور الهائل في تقنية المعلومات
تضمين المواطنة الرقمية وعناصرها في المقررات الدراسية وتنميتها 

دراسة  لدى الطالب في المرحلة المتوسطة، فقد تم إجراء
م من خالل نشر استبانة إلكترونية في 2019عية في ديسمبر استطال

مجموعات التعلم المهنية لمعلمي ومعلمات الحاسب عبر وسائل 
الحاسب  تبلى مدى مساهمة كإالتواصل االجتماعي؛ بهدف التعرف 
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وعية الطالب في ن في المرحلة المتوسطةوتقنية المعلومات 
عينة الوشملت . م الرقميالمشكالت المتعلقة بتفاعلهم مع العالب
)21 (المملكة العربية في حاسب من مناطق متعددة للومعلمة  امعلم

الحاسب وتقنية  بعلى أن كت الدراسة ت نتائجدّلو ،السعودية
برفع الوعي  همستالمعلومات في المملكة العربية السعودية ال 

تفاعل الطالب مع العالم الرقمي بشكل  علىالمشكالت المترتبة ب
يؤدي إهمال تلك المشكالت وعدم التصدي لها مع زيادة  أن، وٍفكا

إلى انتشار الجرائم اإللكترونية؛ قد يؤدي انتشار التقنيات الرقمية 
سوء استخدام لاعتبار أن الجريمة اإللكترونية ما هي إال نتيجة ب

ال بد ، وفي سبيل مواجهة تلك المشكالت والجرائم .التقنيات الرقمية
ونتيجة الستطالع الدراسات السابقة  .الكتب الدراسيةمن النظر في 

التي هدفت إلى تحليل كتب الحاسب  في المملكة العربية السعودية
دراسات تحليل كتب الحاسب وتقنية قلة  نلحظوتقنية المعلومات، 

 .لمرحلة المتوسطة في ضوء عناصر المواطنة الرقميةلالمعلومات 
ف على عناصر المواطنة الرقمية لتعرإلى الذا تسعى هذه الدراسة 

محتوى كتب الحاسب وتقنية المعلومات في الواجب تضمينها 
لى مدى تضمين عناصر المواطنة إلمرحلة المتوسطة، والتعرف ل

لمرحلة المتوسطة عن لالرقمية في كتب الحاسب وتقنية المعلومات 
  .طريق تحليل المحتوى

  سؤال الدراسة

 ة الرقمية في كتب الحاسب وتقنية ما مدى تضمين عناصر المواطن
 المملكة العربية السعودية؟في لمرحلة المتوسطة لالمعلومات 

  أهمية الدراسة 

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية المواطنة الرقمية 
يكونوا  لكيودورها في الحياة اليومية والمستقبلية لدى الطالب 

تقنية وفق قواعد ومنتجين لل ،مواطنين فاعلين في العالم الرقمي
وتتمثل  .مراعين الضوابط المجتمعية والثقافية ،أخالقية سليمة

  :اآلتيفي أهمية هذه الدراسة 

 األهمية النظرية

 . إثراء الرصيد المعرفي في مجال المواطنة الرقمية -1

فتح المجال لدراسات أخرى باعتبار المواطنة الرقمية من  -2
 .المجاالت الخصبة للبحث

  يةاألهمية التطبيق

تسليط الضوء على مدى تضمين المواطنة الرقمية في كتب  -1
بحيث تكشف  ،لمرحلة المتوسطةل الحاسب وتقنية المعلومات

في لمطوري المناهج نقاط القوة والضعف الموجودة الدراسة 
 .الكتب من أجل عمليات تطوير المناهج

وذلك  ،تعزيز المواطنة الرقمية لدى طالب المرحلة المتوسطة -2
تدريبهم على حماية بياناتهم، وتحقيق السرية واألمان من خالل 
 .الرقمي لهم

يمكن أن يستفيد الباحثون من قائمة عناصر المواطنة الرقمية  -3
الدراسة الحالية في عمليات تحليل المناهج أو في نة المضم

 .تصميم وبناء البرامج التي تنتمي للمواطنة الرقمية

  محددات الدراسة

  :فيما يليتمثلت حدود الدراسة 

 تمّثلت في محتوى كتب الحاسب وتقنية  :الحدود الموضوعية
 طبعة /لمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعوديةلالمعلومات 

 .م 2019عام

 م2020عام لالفصل الدراسي الثاني  :الحدود الزمنية.  

  التعريف بالمصطلحات 

  ف مايك ريبل : المواطنة الرقميةعر)Ribble, 2012( 
قواعد وأعراف السلوك المالئم والمسؤول : بأنها واطنة الرقميةالم

 (Almalah, 2017)وعرفها المالح . فيما يتعلق باستخدام التقنية
مجموعة من المهارات وقواعد السلوك التي يحتاجها الطالب، : بأنها

وعلى نحو مالئم عند التعامل مع الوسائل  ،ويستخدمها بمسؤولية
  .الفع على النحوويتواصل مع اآلخرين  التقنية؛ لكي يتعلم

مجموعة عناصر : وُتعرف المواطنة الرقمية إجرائيا بأنها
األمن  -الوصول الرقمي -الثقافة الرقمية: وهي( ةالمواطنة الرقمي

الصحة والسالمة  -القانون الرقمي  -االتصال الرقمي -الرقمي
الحقوق  -التجارة الرقمية  –قواعد السلوك الرقمي  - الرقمية

محتوى كتب الحاسب في الواجب توافرها ) والمسؤوليات الرقمية
لمرحلة المتوسطة، بحيث تمّكن الطالب من لوتقنية المعلومات 

االستخدام األمثل والقويم للتقنيات الرقمية، بما يحفظ حقوقه 
  .وحقوق اآلخرين، ويحمي نفسه واآلخرين

 ة أقرتها وزارة هي كتب مدرسي: كتب الحاسب وتقنية المعلومات
لمرحلة في االتعليم العام لطلبة التعليم في المملكة العربية السعودية 

 .لتعليم أساسيات علوم الحاسب والتقنية الرقمية ،المتوسطة
كل كتاب موضوعات نظرية وتدريبات عملية في نهاية كل  تضمنوي

 . وحدة تعليمية

  الطريقة وإجراءات الدراسة

  منهج الدراسة

أسلوب في راسة الحالية المنهج الوصفي، المتمّثل اعتمدت الد
الظاهرة  يصف فهو ؛تحليل المحتوى، وذلك لتحقيق أهداف الدراسة

جمع معلومات عنها عن طريق تصنيف المادة يوصًفا دقيًقا، و
لة وفق فئات محددة بهدف تحديد خصائص كل فئة منها، المحّل

دودها غير قابلة عليها، وح متفًقابحيث تكون هذه الفئات واضحة و
والدقة  ،وذلك بهدف الوصول إلى الموضوعية ،تأويلاللالختالف أو 

  .(Obaidat, Abdulhak & Adas, 2015) في تفسير النتائج
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إلى أن أسلوب ) Alassaf, 2016(وقد أشار العساف 
وم على أساس الحصر يقالتحليل في دراسات تحليل المحتوى 

قد اتبعت الدراسة الحالية و .العددي لوحدة التحليل المختارة
حساب عدد مرات تكرار عناصر المواطنة الرقمية ومؤشراتها في 

  .لمرحلة المتوسطةلمحتوى كتب الحاسب وتقنية المعلومات 

  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من كتب الحاسب وتقنية المعلومات 
دية، المملكة العربية السعوفي التعليم العام من لمرحلة المتوسطة ل

كتب الطالب والبالغ في لت للفصلين الدراسيين األول والثاني، وتمّث
كما هو موضح في الجدول  ،م2019 عام طبعةفي عددها ستة كتب 

)1.(  

  عينة الدراسة

المتمثل في  ،تكونت عينة الدراسة من مجتمع الدراسة نفسه
المملكة في لمرحلة المتوسطة لكتب الحاسب وتقنية المعلومات 

  .)1(ة السعودية، كما هو موضح في الجدول العربي

  )1(الجدول 

  .خصائص مجتمع الدراسة وعينتها

 عدد الصفحات عدد الوحدات الفصل الدراسي الصف م

1 
األول 
 المتوسط

 110 3 األول
 111 3 الثاني

 221 6 المجموع

2 
الثاني 
 المتوسط

 95 3 األول
 99 2 الثاني

 194 5 المجموع

3 
لث الثا

 المتوسط

 125 3 األول
 124 2 الثاني

 249 5 المجموع
 664 16 المجموع للمرحلة المتوسطة

   
أن مجموع عدد الوحدات الدراسية التي ) 1(يوضح الجدول 

وحدة دراسية، وبلغ إجمالي الصفحات التي تم ) 16(تم تحليلها 
ل صفحة، بعد استبعاد مقدمة الكتاب، وأسئلة ك) 664(تحليلها 
  .الفهارسووحدة، 

  أداة الدراسة 

تم الرجوع إلى األدب التربوي  ،لتحقيق أهداف الدراسة
والدراسات السابقة إلعداد قائمة بعناصر المواطنة الرقمية التي 

لمرحلة لينبغي تضمينها في محتوى كتب الحاسب وتقنية المعلومات 
دراسة وتم إعداد أداة ال .المملكة العربية السعوديةفي المتوسطة 

   :كما يلي

  بناء القائمة

تم إعداد قائمة بعناصر المواطنة الرقمية كما حددها ريبل 
)Ribble, 2012( ،المؤشرات التابعة لكل عنصر بعد  وتم بناء

: االطالع على األدب التربوي الذي تناول المواطنة الرقمية، مثل
 ,(، والمالح )Ribble, 2013(وريبل ، (Ribble, 2012)ريبل 

2017 Almalah( وكذلك وثيقة معايير مجال تعلم التقنية ،
 Authority( الرقمية التي أصدرتها هيئة تقويم التعليم والتدريب

of Education Evaluation and Training, 2019( ،

مجال الدراسة، كدراسة الغلث في والدراسات السابقة ذات العالقة 
(Alghalth, 2016)الطوالبة دراسة ، و)Altawalbeh, 2017(. 

مؤشرا، موزعة على ) 78(وتكونت القائمة في صورتها األولية من 
، الوصول الرقميو الثقافة الرقمية،: تسعة عناصر، اشتملت على

الصحة و ،القانون الرقميو ،االتصال الرقمي، واألمن الرقميو
 ،التجارة الرقميةو ،قواعد السلوك الرقميو ،والسالمة الرقمية

   .ليات الرقميةالحقوق والمسؤوو

  صدق األداة

 بصدق األداة قدرتها على قياس ما وضعت لقياسه قصدي
)Abbas,Nawfal, Alabbasi & Abuawad, 2017( ،

تم اختيار طريقة صدق المحكمين، وذلك  ،وللتأكد من صدق األداة
بعرض القائمة في صورتها األولية على مجموعة من المحّكمين 

 ،يس الحاسب وتقنيات التعليمالمتخصصين في مناهج وطرق تدر
لتحكيمها وإبداء الرأي فيها، من حيث أهمية المؤشرات، وانتماء 
 .المؤشرات للعناصر الرئيسة الخاصة بها، ووضوح الصياغة اللغوية

أسفرت عملية التحكيم عن إجراء و، محكما )12(وقد بلغ عددهم 
 تضمنت إعادة صياغة بعض الفقرات وحذف التي بعض التعديالت

  .بعضها
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   الصورة النهائية للقائمة

تم تعديل القائمة حسب آراء المحكمين، وتم التوصل إلى 
مؤشرا، ) 63(الصورة النهائية للقائمة، وقد تكونت القائمة من 

من عنصر  اشتمل كلٌّ وقد ،توزعت على تسعة عناصر للمواطنة
الوصول الرقمي وعنصر األمن الرقمي وعنصر القانون الرقمي على 

من عنصر قواعد السلوك  مؤشرات، في حين اشتمل كلٌّ) 8(
 مؤشرات لكل) 5(المسؤوليات على والرقمي، وعنصر الحقوق 

) 7(، بينما اشتمل عنصر االتصال الرقمي على اواحد منهم
عنصر ومؤشرات، ) 10(عنصر الثقافة الرقمية على ومؤشرات، 

) 6(على التجارة الرقمية، وعنصر الصحة والسالمة الرقمية 
  .منهما كلل مؤشرات

   استمارة تحليل المحتوى

تم تحويل قائمة عناصر المواطنة الرقمية ومؤشراتها إلى 
بحيث استمارة تحليل محتوى، تم تصميمها على شكل جدول، 

الكتاب،  عنواناسم العنصر، و: تضمنت عناوين أعمدة الجدول
لنسب المئوية والوحدات التي اشتمل عليها الكتاب، والتكرارات، وا

لكل مؤشر، ومن ثم المجموع الكلي لتكرارات المؤشرات، ونسبتها 
وصفوف أفقية تضمنت مؤشرات  ،المئوية في كل وحدة دراسية

  .العنصر

: توجد خمسة أنواع لوحدة التحليل، هي: تحديد وحدة التحليل
الكلمة، والفقرة، والموضوع، والشخصية، ومقياس المساحة والزمن 

)Taaima, 2004(.  وذلك  ،تم اختيار الفقرة وحدة للتحليلوقد
أكثر تكامًلا لتوضيح  ُتعد الفقرات ألنلمالءمتها لطبيعة الدراسة؛ 

وألن الفقرة تتضمن عدة جمل  ،et al. (Obaidat(2015 ,الفكرة 
  .تم االستناد عليها في رصد فئات التحليل

  

ى وهي العناصر التي يتم التحليل عل: تحديد فئات التحليل
أساسها، وتعد عناصر المواطنة الرقمية ومؤشراتها التي تم 
تضمينها في استمارة تحليل المحتوى في هذه الدراسة هي الفئات 

  .التي تم التحليل على أساسها

تم وضع مجموعة من الضوابط التي : ضوابط عملية التحليل
  :تسهم في الوصول إلى نتائج واضحة، وهي

لعلمي لكتب الحاسب وتقنية التحليل في إطار المحتوى ا )أ (
لمرحلة المتوسطة، واستبعاد مقدمة الكتاب لالمعلومات 

 .والفهرس وأسئلة الوحدات

الموضوعات، واألنشطة، والمشاريع، : يشمل تحليل المحتوى  )ب (
نة في المحتوىوالرسومات، واألشكال المضم. 

في حال اشتمل المحتوى، أو المثال، أو النشاط، أو المشروع  )ج (
ذلك  يحتسبمن فكرة تحقِّق عددا من المؤشرات،  على أكثر

لكل مؤشر يحققه اتكرار. 

 .تستخدم استمارة تحليل المحتوى لرصد تكرار كل فئة تحليل  )د (

أن تعطي األداة نتائج  ويقصد بثبات األداة : ثبات أداة التحليل
بقت أكثر من مرة في ظروف مماثلة متقاربة أو النتائج نفسها إذا ُط

)et al., 2017 (Abbas. تم التأكد من ثبات أداة التحليل قد و
اختيار كتاب الحاسب  فقد تممن خالل ثبات التحليل عبر األفراد؛ 

وتقنية المعلومات للصف الثالث المتوسط، وتم تحليله من قبل 
تخصص المناهج في الباحث الرئيس، ومن ثم تم اختيار محلل آخر 

محلل اآلخر على تحليل وطرق تدريس الحاسب، وتم االتفاق مع ال
محتوى كتاب الحاسب وتقنية المعلومات للصف الثالث المتوسط 

م، وعلى ضوابط التحليل، ومن ثم تم حساب نسبة 2019عام طبعة 
االتفاق بين النتائج التي تم التوصل إليها من قبل المحللين من 

، كما ذكرها طعيمة )Holsti(خالل تطبيق معادلة هولستي 
)Taaima, 2004( ،كما هو موضح في الجدول و)2.(  

  )2(الجدول 

  .كتاب الحاسب وتقنية المعلومات للصف الثالث المتوسط عبر األفرادنتائج تحليل محتوى 

 عدد مرات االختالف عدد مرات االتفاق المحلل الثاني المحلل األول العنصر م

 1 31 31 32 الوصول الرقمي 1
 0 1 1 1 قواعد السلوك الرقمي 2
 4 0 0 4 القانون الرقمي 3
 6 8 8 14 االتصال الرقمي 4
 10 290 290 300 الثقافة الرقمية 5
  1 1 1 التجارة الرقمية 6
 0 0 0 0 الصحة والسالمة الرقمية 7
 0 0 0 0 الحقوق والمسؤوليات الرقمية 8
 4 2 2 6 األمن الرقمي 9

 25 333 333 358 المجموع
 96,38% معامل الثبات
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أن معامل ثبات التحليل بلغ ) 2(ضح من نتائج الجدول يت
. وهو معامل مرتفع، ويشير إلى ثبات أداة التحليل ،)%96,38(

زينة  هاني وأبو يأشار الحمداني والجادري وقندلجي وبنوقد 
)(Alhamdani, Aljadri, Qandalji, Bani Hani, & Abu 

zina, 2006 وًلا إذا فاق إلى أن معامل الثبات لالتفاق يكون مقب
)80(%.  

  إجراءات التحليل

لمرحلة لتمت عملية تحليل كتب الحاسب وتقنية المعلومات 
المتوسطة في ضوء عناصر المواطنة الرقمية باستخدام استمارة 

  :وفق ما يلي ،تحليل المحتوى

االطالع على أهداف كتب الحاسب وتقنية المعلومات لكل صف  -1
ادة منها من خالل عملية المرحلة المتوسطة لالستففي دراسي 

 .تحليل المحتوى

 .دراسة عناصر المواطنة الرقمية ومؤشراتها بدقة -2

المملكة العربية في تحليل كتب الحاسب وتقنية المعلومات  -3
 .م2019عام طبعة  /السعودية

 ،قراءة محتوى الكتب من موضوعات، وأنشطة، ومشاريع -4
ودقيقة؛  نة في المحتوى، قراءة متأنيةورسومات، وأشكال مضم

بهدف الكشف عن مدى تضمين أو عدم تضمين عناصر المواطنة 
 .ها، وحساب تكراراهافيالرقمية 

5- ن في تفريغ نتائج التحليل بحساب التكرارات لكل مؤشر مضم
 .محتوى الكتب، وذلك في شكل تحليل وصفي كمي

النسبة مؤشر، ومن ثم حساب  لكل حساب النسبة المئوية -6
من مجموع عدد التكرارات الكلي الوارد  ر،عنصالمئوية لتكرار كل 

 .في استمارة التحليل

تم االطالع على األدب التربوي لمعرفة كيفية تحديد معيار الحكم  -7
 )Taaima, 2004( فقد ذكر طعيمة. على فئة التحليل المختارة

يمكن للباحث وضع سّلم  أنه من أنواع المعالجات اإلحصائية
وبالرجوع للدراسات . ذات داللةقياسي للمواد ليصل إلى أرقام 

السابقة ذات الصلة المباشرة بموضوع الدراسة، مثل دراسة 
 (Alkhalifah & Alebikan, 2019)الخليفة والعبيكان 

 & Alharthy( الحارثي والمطيريباإلضافة إلى دراسة 
Almutairi, 2019( تضمينعلى مدى ، تم وضع فئات للحكم 

المعلومات  ب الحاسب وتقنيةالمواطنة الرقمية في محتوى كت
علما بأن مؤلفي كتب الحاسب وتقنية المعلومات  واالستفادة منه،

لم يضعوا نسبا لعناصر المواطنة الرقمية في وثيقة منهج الحاسب 
تم تصنيف النسب وقد . وتقنية المعلومات للمرحلة المتوسطة

 منيبدأ التصنيف  بحيث فئات متساوية المدى) 5(المئوية إلى 
في  مضمن؛ نظرا ألن الصفر يعني أن المؤشر غير (%0.01)

  : كاآلتيحساب طول الفئة وتم . الكتابمحتوى 

  .)Bluman, 2014( عدد الفئات÷ المدى = طول الفئة 
  .20 ≈ 5÷ ) 0.01 (100-=  طول الفئة

تضمين تم تحديد فئات الحكم على مدى  ،على ما سبق وبناًء
 المعلومات تب الحاسب وتقنيةالمواطنة الرقمية في محتوى ك

النسب و). 3(كما هو موضح في الجدول  ،لمرحلة المتوسطةل
المئوية متوافقة مع مرات تضمين عناصر المواطنة الرقمية 
ومؤشراتها في كتب الحاسب وتقنية المعلومات التي ظهرت في أثناء 

  .التحليل

  )3(الجدول 

مية في محتوى فئات الحكم على مدى تضمين عناصر المواطنة الرق
  .كتب الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة المتوسطة

 النسبة المئوية
 مدى التضمين

 إلى من
ن بنسبة منخفضة جدامضم 20 صفر أكبر من  
ن بنسبة منخفضةمضم 40  20 أكبر من  
ن بنسبة متوسطةمضم 60 40 أكبر من  
ن بنسبة مرتفعةمضم 80 60 أكبر من  
ن بنسبة مرتفعة جدامضم 100 80 أكبر من  

  المعالجة اإلحصائية

  :اآلتيةالمعالجات اإلحصائية  اسُتخِدمت

التكرارات لحساب تكرار كل مؤشر، ومن ثم حساب مجموع  -
تكرارات المؤشرات لكل عنصر من عناصر المواطنة الرقمية 

نة في محتوى كتب الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة المضم
 .المتوسطة

وذلك لمعرفة الوزن النسبي لكل مؤشر وكل  ،ةالنسب المئوي -
عنصر من عناصر المواطنة الرقمية في محتوى كتب الحاسب 

 .وتقنية المعلومات للمرحلة المتوسطة

  : اآلتيةوتم حساب النسبة المئوية من خالل المعادلة 

 مجموع / عدد تكرار كل مؤشر= (النسبة المئوية للمؤشر
× ) تكرارات مؤشرات عناصر المواطنة الرقمية في محتوى الكتاب

100.%  

 عدد تكرارات العنصر في = (النسبة المئوية لتكرار العنصر
مجموع جميع تكرارات عناصر المواطنة الرقمية في / محتوى الكتاب
  %.100× ) محتوى الكتاب

 عدد = ( ئوية لتكرار العنصر في الكتب الثالثةالنسبة الم
مجموع تكرارات عناصر المواطنة / تكرارات العنصر في الكتب الثالثة
  %.100× ) الرقمية في محتوى الكتب الثالثة

لحساب معامل الثبات لتحليل ) Holsti(معادلة هولستي 
 .للتأكد من ثبات التحليل ،المحتوى لكل من المحللين
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  ومناقشتها نتائج الدراسة

ما مدى " :، والذي نص علىسؤال الدراسةالمتعلق بنتائج ال
تضمين عناصر المواطنة الرقمية في كتب الحاسب وتقنية المعلومات 

  "للمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية؟

تم إجراء تحليل لكتب الحاسب لإلجابة عن هذا السؤال، 
ي ضوء عناصر المواطنة وتقنية المعلومات للمرحلة المتوسطة ف

الرقمية، وذلك باستخدام استمارة تحليل المحتوى التي تم إعدادها 
وجرى تحكيمها والتحقق من صدقها وثباتها، ثم تم تحليل الكتب 

نتائج  وفيما يلي .وحساب التكرارات والنسب المئوية لكل عنصر
للمرحلة المتوسطة وفًقا  المعلومات تحليل كتب الحاسب وتقنية

، كما هو موضح في الجدول ومؤشراتها اصر المواطنة الرقميةلعن

)4(. 

  )4( الجدول

  .االرقمية ومؤشراتهللمرحلة المتوسطة وفًقا لعناصر المواطنة  المعلومات نتائج تحليل كتب الحاسب وتقنية

  فئات التحليل

  كتاب الحاسب وتقنية المعلومات
 للصف األول

 متوسطال
ثاني للصف ال

 متوسطال
ثالث ف الللص
 متوسطال

 المجموع

 % ت  % ت % ت %  ت

عنصر الثقافة 
  الرقمية

يتضمن المحتوى مصطلح الثقافة 
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 .الرقمية

يحث المحتوى على استخدام 
 1.18 13 3.63 13 0.00 0 0.00 0  .المنصات التعليمية المعتمدة

يتضمن المحتوى مصادر رقمية 
 2.00 22 5.86 21 0.00 0 0.22 1 .لى التعلم الذاتيعالطلبة  تساعد

 نيوضح المحتوى آلية البحث ع
 0.64 7 1.95 7 0.00 0 0.00 0 .المعلومات في العالم الرقمي

يشير المحتوى إلى ضرورة توثيق 
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 .المصادر الرقمية عند االستخدام

يشجع المحتوى الطالب على توعية 
 0.64 7 0.27 1 1.72 5 0.22 1 لمجتمع بالتقنيات الرقميةا

  

يتضمن المحتوى تعلم أساسيات 
 79.96 878 71.78 257 81.03 235 85.78 386 .التقنيات الرقمية

يحث المحتوى على المشاركة في 
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 .مؤتمرات الفيديو عن بعد

يعرف المحتوى الطالب بشهادات 
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 .سب االحترافيةالحا

يتضمن المحتوى تقييم مصادر 
 0.09 1 0.27 1 0.00 0 0.00 0 .المعلومات

 84.52 928 83.79 300 82.75 240 86.22 388 المجموع

  
عنصر الوصول 

  الرقمي

يتضمن المحتوى مصطلح الوصول 
 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 .الرقمي

استخدام يوجه المحتوى إلى 
 7.10 78 8,65 31 7.93 23 5.33 24  .أثناء العملية التعليميةفي اإلنترنت 

يستعرض المحتوى آلية الوصول إلى 
 0.22 1 0.00 0 0.00 0 0.22 1  .اإلنترنت من خالل األجهزة الذكية

يسهم المحتوى في تحقيق مبدأ 
تكافؤ الفرص بين الطالب في العالم 

  .الرقمي
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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  فئات التحليل

  كتاب الحاسب وتقنية المعلومات
 للصف األول

 متوسطال
ثاني للصف ال

 متوسطال
ثالث ف الللص
 متوسطال

 المجموع

 % ت  % ت % ت %  ت
يتضمن المحتوى طريقة تقوية 

إشارات البث بين الشبكات للوصول 
 .للعالم الرقمي

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

يتضمن المحتوى سبل خفض كلفة 
اإلنترنت للوصول في االشتراك 

  .للعالم الرقمي
0 0.00 0 0 0 0.00 0 0.00 

يتضمن المحتوى الفرص البديلة 
  .الرقميللوصول للعالم 

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

يستعرض المحتوى التجهيزات التي 
تمّكن ذوي االحتياجات الخاصة من 

  .الوصول للعالم الرقمي
0 0.00 0 0 1 0.27 1 0.27 

 7.29 80 8.93 32 7.93 23 5.56 25 المجموع

  

يتضمن المحتوى مصطلح األمن 
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 الرقمي

ن المحتوى التوعية بضرورة يتضم
 2.91 32 1.39 5 2.06 6 4.67 21 .حماية األجهزة الرقمية

  األمن الرقمي

يساعد المحتوى على التوعية 
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 .بحماية أمن المجتمع رقميا

يحذر المحتوى من خطورة نشر 
البيانات الشخصية في العالم 

 .الرقمي
0 0.00 0 0.00 1 0.27 1 0.09 

يشير المحتوى إلى عدم تحميل 
مرفقات من أشخاص مجهولين في 

 .العالم الرقمي
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

يشير المحتوى إلى تفعيل تنبيهات 
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 .األمان في التطبيقات الرقمية

يشير المحتوى إلى خطورة برامج 
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 .استرجاع البيانات

يشير المحتوى إلى التأكد من أمان 
 0.09 1 0.00 0 0.34 1 0.00 0 .اإللكترونية (https)المواقع 

 3.10 34 1.67 6 2.41 7 4.67 21  المجموع

عنصر االتصال 
  الرقمي

يتضمن المحتوى مصطلح االتصال 
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 .الرقمي

خدام وسائل يشير المحتوى إلى است
االتصال الرقمية بين الطالب 

 .والمعلم
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

يشير المحتوى إلى استخدام وسائل 
 0.55 6 0 0 0.34 1 1.11 5  .االتصال الرقمية بين الطالب

يتضمن المحتوى التوعية باستخدام 
 0.91 10 2.79 10 0 0 0.00 0 .وسائل االتصال الرقمية
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  فئات التحليل

  كتاب الحاسب وتقنية المعلومات
 للصف األول

 متوسطال
ثاني للصف ال

 متوسطال
ثالث ف الللص
 متوسطال

 المجموع

 % ت  % ت % ت %  ت

  

توى تدريبات إلنتاج يتضمن المح
محتوى رقمي متنوع يمكن مشاركته 

 .مع اآلخرين
0 0.00 2 0.68 4 1.11 6 0.55 

يعزز المحتوى إجراء مشروعات 
بحثية جماعية من خالل وسائل 

 .االتصال الرقمية
1 0.22 0 0.00 0 0.00 1 0.09 

يساعد المحتوى على تنمية التفكير 
 بما يتم تبادله عبر وسائل االتصال

 .الرقمية
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 2.09 23 3.91 14 1.03 3 1.33 6  المجموع

  
  عنصر

  القانون الرقمي

يتضمن المحتوى مصطلح القانون 
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 .الرقمي

يوضح المحتوى أنواع الجرائم 
 0.64 7 0.00 0 2.06 6 0.22 1 .المعلوماتية

لجرائم يتضمن المحتوى أمثلة ل
 0.36 4 0.00 0 1.03 3 0.22 1 .المعلوماتية الشائعة

يشير المحتوى إلى ضرورة االطالع 
على نظام مكافحة الجرائم 

 .المعلوماتية
0 0.00 1 0.34 0 0.00  1 0.09 

يشير المحتوى إلى خطورة اختراق 
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 .األجهزة التابعة لألفراد والمنظمات

المحتوى من نشر المواد غير يحذر 
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 .قانونية في العالم الرقميال

يشير المحتوى إلى ضرورة االلتزام 
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 .بسياسة استخدام المواقع اإللكترونية

  
يؤكد المحتوى على تحميل البرامج 

 0.64 7 1.11 4 0.68 2 0.22 1 .من مصادرها الموثوقة

 1.73 19 1.11 4 4.13 12 0.67 3  المجموع

عنصر الصحة 
  والسالمة الرقمية

  

يتضمن المحتوى مصطلح الصحة 
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 .والسالمة الرقمية

يتضمن المحتوى كيفية الجلوس 
أثناء استخدام وسائل في بشكل سليم 

 .االتصال الرقمية
5 1.11 0 0.00 0 0.00 5 0.46 

 0.09 1 0.00 0 0.34 1 0.00 0 .يحذر المحتوى من اإلدمان الرقمي
يشير المحتوى إلى األضرار المترتبة 

االستخدام السيء للتطبيقات على 
 .الرقمية

0 0.00 3 1.03 0 0.00 3 0.27 

يساعد المحتوى على نشر قواعد 
االستخدام الصحي للتطبيقات الرقمية 

 .في المجتمع
1 0.22 0 0.00 0 0.00 1 0.09 
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  فئات التحليل

  كتاب الحاسب وتقنية المعلومات
 للصف األول

 متوسطال
ثاني للصف ال

 متوسطال
ثالث ف الللص
 متوسطال

 المجموع

 % ت  % ت % ت %  ت
يساعد المحتوى على نشر ثقافة 
 0.09 1 0.00 0 0.00 0 0.22 1 .الصحة والسالمة في معمل الحاسب

 1.00 11 0.00 0 1.37 4 1.55 7 المجموع

عنصر قواعد 
  السلوك الرقمي

يتضمن المحتوى مصطلح قواعد 
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 .السلوك الرقمي

ية الطالب يساعد المحتوى على توع
باألخالقيات الرقمية الستخدام 

 .التطبيقات الرقمية
0 0.00 0 0.00 1 0.27 1 0.09 

يوضح المحتوى كيفية التعامل مع 
ر الرقمي عبر شبكات التواصل التنم

 .االجتماعي
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 ةيتضمن المحتوى عدم نشر أي
معلومات تخص اآلخرين دون أخذ 

 .متصريح منه
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

  
يتضمن المحتوى مظاهر السلوك 
الوطني الرقمي التي تسهم في 

 .استقرار الوطن
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 0.09 1 0.27 1 0.00 0 0.00 0 المجموع

عنصر التجارة 
  الرقمية

يتضمن المحتوى مصطلح التجارة 
 0.09 1 0.27 1 0.00 0 0.00 0 .الرقمية

توعية الطالب في يسهم المحتوى 
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 .بعمليات التسوق اإللكتروني

يساعد المحتوى على تقييم 
موثوقية المواقع التجارية 

 .اإللكترونية
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

يشير المحتوى إلى ضرورة االطالع 
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 .على سياسة االستبدال والترجيع

ر المحتوى بكيفية الدفع يبص
باستخدام البطاقات االئتمانية في 

 .التسوق اإللكتروني
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

يساعد المحتوى على التوعية 
باالبتعاد عن التسوق اإللكتروني 

للمنتجات التي تتعارض مع القوانين 
 .المحلية

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 0.09 1 0.27 1 0.00 0 0 0 عالمجمو

عنصر الحقوق 
والمسؤوليات 

  الرقمية

يتضمن المحتوى مصطلح الحقوق 
 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 .والمسؤوليات الرقمية

يبين المحتوى حدود الحرية التي 
يمكن أن يتمتع بها الطالب في العالم 

 .الرقمي
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
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  فئات التحليل

  كتاب الحاسب وتقنية المعلومات
 للصف األول

 متوسطال
ثاني للصف ال

 متوسطال
ثالث ف الللص
 متوسطال

 المجموع

 % ت  % ت % ت %  ت
حقوق التي يتمتع يبين المحتوى ال

 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 .بها الطالب في العالم الرقمي

يبين المحتوى المسؤوليات التي 
  .يلتزم بها الطالب في العالم الرقمي

0 0.00 1 0.34 0 0.00 1 0.09 

  
جراءات المناسبة يوضح المحتوى اإل

في حالة اكتشاف التهديدات 
 .الرقمية

0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

 0.09 1 0 0 0.34 1 0 0 المجموع
 100.00 1098 100 358 100 290  100 450 المجموع الكلي للتكرارات

 100 32.60 26.41 40.98 النسبة المئوية
     

أن مجموع تكرارات مؤشرات عناصر  )4(يوضح الجدول 
تفاوتت نسب وقد  .تكرارا) 1098( بلغ المواطنة الرقمية لكل الكتب

ن مؤشرات كل عنصر من عناصر المواطنة الرقمية في محتوى تضمي
فقد حصل  للمرحلة المتوسطة؛ كتب الحاسب وتقنية المعلومات

بتكرار بلغت قيمته عنصر الثقافة الرقمية على أعلى نسبة تضمين 
من إجمالي العدد الكلي  (84.52%)وبنسبة بلغت  مرة 928)(

و موضح في الجدول ، وهي نسبة مرتفعة جدا، كما هللتكرارات
 عناصر المواطنة الرقمية بقيةتوزعت نسب تضمين في حين ، )4(

 -االتصال الرقمي -األمن الرقمي - الوصول الرقمي: وهي(األخرى 
قواعد السلوك الرقمي  -الصحة والسالمة الرقمية - القانون الرقمي

على نسب  )الحقوق والمسؤوليات الرقمية- التجارة الرقمية  –

  .8%)(يتجاوز أي منها لم تضمين 

بين المرتبة األولى من حصل عنصر الثقافة الرقمية على و
يتضمن المحتوى تعلم أساسيات (مؤشره  كان وقد العناصر التسعة،
مرة  )878(بتكرار بلغت قيمته ا تكرار األعلى) التقنيات الرقمية

كما هو  ،من إجمالي العدد الكلي للتكرارات %)79.96(بنسبة و
أنه تم التركيز في ب ويمكن تفسير ذلك .)4(ي الجدول موضح ف

المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية على تأسيس 
علم الحاسب وتقنية المعلومات، وبناء معارف علمية في الطالب 

 ،أهمية أكبر الثقافة الرقمية عطيتُأومهارات عملية أساسية، ولذلك 
أسيس علمي مرحلي لتهيئة اعتبار المرحلة المتوسطة مرحلة تب

الطالب في علم الحاسب لتحقيق محو أمية الحاسب وتقنية 
   .المعلومات

وجاء عنصر الوصول الرقمي في المرتبة الثانية من بين 
العناصر التسعة في محتوى كتب الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة 

 (7.29%)مرة وبنسبة بلغت  80)( ت قيمتهالمتوسطة بتكرار بلغ
كما  ، وهي نسبة منخفضة جدا،جمالي العدد الكلي للتكراراتمن إ

يوجه المحتوى إلى (مؤشره وكان ، )4(هو موضح في الجدول 

بتكرار  اتكرار األعلى) أثناء العملية التعليميةفي استخدام اإلنترنت 
من إجمالي العدد  %) 7.10(مرة وبنسبة بلغت  )78(بلغت قيمته 

فقد تضمن ). 4(وضح في الجدول الكلي للتكرارات، كما هو م
 اباركودمحتوى كتب الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة المتوسطة 

تدريب إلتاحة الفرصة لربط الطالب لكل لكل وحدة دراسية و
  . باإلنترنت

التابعة لعنصر  مؤشراتضمين الت وتبين من النتائج ضعف
مرحلة الوصول الرقمي في محتوى كتب الحاسب وتقنية المعلومات لل

وتتفق هذه النتيجة مع . )4(المتوسطة، كما هو موضح في الجدول 
 ,Alharthy & Almutairi( الحارثي والمطيرينتيجة دراسة 

التي أشارت إلى ضعف توافر عنصر الوصول الرقمي في  )2019
   .محتوى كتاب الحاسب وتقنية المعلومات للصف الثاني المتوسط

وتقنية المعلومات كتب الحاسب يؤخذ على محتوى  وما
معلومات تتعلق بتعليم ذوي  ةمن أي اخلوهللمرحلة المتوسطة 

وبذلك تفتقد تلك  ،االحتياجات الخاصة استخدام التقنيات الرقمية
ينبغي االهتمام بذوي وبناًء على ذلك،  .الفئة حق الوصول الرقمي

االحتياجات الخاصة بتضمين محتوى كتب الحاسب وتقنية 
أو روابط يمكن قراءتها عن  ،مكتوبة بلغة بريل المعلومات روابط

طريق التقنية المساعدة؛ لكي يتمّكن ذوو اإلعاقة البصرية من 
رورة تضمين لغة باإلضافة إلى ض ،الوصول إلى الدرس الرقمي

الموجود في الباركود الذي تم  اإلشارة في محتوى الدرس الرقمي
  . لسمعية لهاالحتياج ذوي اإلعاقة اتضمينه في محتوى الكتب 

تدعيم محتوى كتب الحاسب وتقنية المعلومات كذلك يجب 
نة في الكتب في حال عدم توفر لبدائل الرقمية للتطبيقات المضمبا

عدم قدرة بعض الطالب على الوصول  كالتاإلنترنت، ومعالجة مش
إلى المصادر الرقمية؛ لضمان تقليص الفجوة الرقمية بين الطالب 

فر اصول إلى العالم الرقمي وأولئك الذين ال تتوالذين يستطيعون الو
  .لديهم تلك الفرصة
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المرتبة الثالثة من بين على  عنصر األمن الرقميوحصل 
في محتوى كتب  ،كما أظهرت نتائج الدراسة الحالية، العناصر التسعة

( بتكرار بلغت قيمته  الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة المتوسطة،
من إجمالي العدد الكلي  (3.10%)مرة وبنسبة بلغت 34)

كما هو موضح في الجدول  وهي نسبة منخفضة جدا للتكرارات،
يتضمن المحتوى التوعية بضرورة حماية  "وقد كان مؤشره  .)4(

مرة  )32(بتكرار بلغت قيمته  اتكراراألعلى " األجهزة الرقمية
، كما من إجمالي العدد الكلي للتكرارات%) 2.91(وبنسبة بلغت 

على بعض التركيز تم علما بأنه ، 4)(هو موضح في الجدول 
في محتوى كتب الحاسب  حماية األجهزة الشخصيةلالموضوعات 

   .وتقنية المعلومات للمرحلة المتوسطة

 مؤشراتضمين الت وتبين من نتائج الدراسة الحالية ضعف
في محتوى كتب الحاسب وتقنية  عنصر األمن الرقميالتابعة ل

وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  .للمرحلة المتوسطةالمعلومات 
التي  (Alkhalifah & Alebikan, 2019) الخليفة والعبيكان

أشارت إلى ضعف تضمين عنصر األمن الرقمي في محتوى مقررات 
نتيجة كذلك تتفق مع . الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة الثانوية

رت إلى ضعف تضمين التي أشا Alghalth, 2016)(دراسة الغلث 
عنصر األمن الرقمي في محتوى مقرر الحاسب وتقنية المعلومات 

أهمية األمن الرقمي وهذا تجدر اإلشارة إلى . للصف األول الثانوي
في هذا العصر الذي يتسم بالنمو السريع، مما يزيد الحاجة إلى 
توعية الطالب باإلجراءات الوقائية التي يجب أن تتبع لحمايتهم في 

في مجال توعية عالم الرقمي، ال سيما وأن دروس التدريب والال
وممارستهم له األمن الرقمي الطالب بؤثر على وعي تاألمن الرقمي 

)(Muhirwe & White, 2016،  خاصة في ظل التطورات
األمر الذي الحديثة وتزايد طرق وأساليب الهجمات اإللكترونية، 

لذلك ينبغي  .عالم الرقميينتج عنه تطور في أساليب الحماية في ال
توعية الطالب بمفاهيم األمن الرقمي والتهديدات الرقمية وتدابير 

 .الحماية في العالم الرقمي

 جاء عنصر االتصال الرقميأن نتائج الدراسة الحالية  وأظهرت
في المرتبة الرابعة من بين العناصر التسعة في محتوى كتب الحاسب 

مرة  )23( ت قيمتهبتكرار بلغ ،توسطةوتقنية المعلومات للمرحلة الم
وهي من إجمالي العدد الكلي للتكرارات،  (2.19%)بنسبة بلغت و

وكان مؤشره ، )4(كما هو موضح في الجدول نسبة منخفضة جدا، 
" يتضمن المحتوى التوعية باستخدام وسائل االتصال الرقمية  "

غت مرات وبنسبة بل )10(بتكرار بلغت قيمته ا تكرار األعلى
كما هو موضح في  ،من إجمالي العدد الكلي للتكرارات %)0.91(

هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الخليفة والعبيكان  وتتفق. )4(الجدول 
(Alkhalifah & Alebikan, 2019)  التي أشارت إلى ضعف

حتوى مقررات الحاسب وتقنية في متضمين بعد التواصل والعالقات 
التواصل  تعزيز وسائلضرورة ، والمعلومات للمرحلة الثانوية

كونها تساعدهم على استخدام المهارات للدى الطالب؛  والعالقات
   .الشخصية لبناء التواصل اإليجابي وتعزيزه عبر اإلنترنت

لذلك ينبغي تضمين عنصر االتصال الرقمي في محتوى كتب 
الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة المتوسطة، وتوظيف تقنيات 

لرقمي لدعم أنشطة الطالب داخل الصف وخارجه، وهذا االتصال ا
قد يمّكنهم من تبادل المعلومات والخبرات، ويسهم في معرفتهم 

  . بمختلف وسائل االتصال الرقمي

عنصر القانون الرقمي المرتبة الخامسة من بين  وقد احتل
العناصر التسعة في محتوى كتب الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة 

 (1.73%)بنسبة بلغت مرة و )19(بتكرار بلغت قيمته  ،المتوسطة
كما وهي نسبة منخفضة جدا، من إجمالي العدد الكلي للتكرارات، 

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الغلث  ،)4(هو موضح في الجدول 
(Alghalth, 2016)  التي أشارت إلى ضعف تضمين عنصر القانون

علومات للصف األول الرقمي في محتوى مقرر الحاسب وتقنية الم
يؤكد المحتوى على تحميل البرامج من ( المؤشرانوكان  .الثانوي

) يوضح المحتوى أنواع الجرائم المعلوماتية(و) مصادرها الموثوقة
يؤكد المحتوى على تحميل البرامج (ا؛ إذ تكرر المؤشر األعلى تكرار

من  %) 0.64(وبنسبة بلغت مرات  )7) (من مصادرها الموثوقة
. )4(كما هو موضح في الجدول  ،الي العدد الكلي للتكراراتإجم

وقد يرجع ذلك إلى تضمين روابط في جزء التدريبات العملية في 
الكتب لتحميل آخر نسخة من البرامج المقرر تدريسها للطالب من 

يوضح المحتوى أنواع (وتكرر المؤشر . مواقع تعد مصدرا موثوًقا
من  %) 0.64(وبنسبة بلغت ت مرا )7() الجرائم المعلوماتية

الوحدة ، بسبب تضمين محتوى إجمالي العدد الكلي للتكرارات
في كتاب الحاسب وتقنية  األولى شبكات الحاسب واإلنترنت

ا نظر ،نواع الجرائم المعلوماتيةأل المعلومات للصف الثاني المتوسط
لطبيعة محتوى موضوعات الوحدة التي ذكرت وسائل االعتداءات 

، ةالبرامج الضار -السرقة -تصالتن - وماتية كانتحال الشخصيةالمعل
معالجة (باإلضافة إلى أنه تكرر مرة واحدة في الوحدة الخامسة 

في كتاب الحاسب وتقنية المعلومات للصف األول ) النصوص
القانون الرقمي عنصر التابعة ل مؤشراتالمتوسط، في حين أن بقية ال

محتوى كتب الحاسب وتقنية تم تضمينها بنسب متدنية في 
  . المعلومات للمرحلة المتوسطة

عنصر القانون الرقمي بشكل  لذلك ينبغي تضمين مؤشرات
شمل كل بحيث ت كتب الحاسب وتقنية المعلومات،أكبر في محتوى 

ما يتعلق بالقوانين الرقمية التي تحكم استخدام التطبيقات الرقمية 
تحد من كافة التي  نين الرقميةوتدريب الطالب على اتباع أنواع القوا

 حماية حقوق؛ لما لذلك من أثر إيجابي في الجرائم المعلوماتية
، باإلضافة إلى توضيح العقوبات الخاصة في العالم الرقمي الطالب

فقد أشارت دراسة غريب . بالجرائم المعلوماتية في محتوى الكتب
إلى أن أكثر من  (Gharib & Alameer, 2017)واألمير 

من الشباب الذين تراوحت أعمارهم بين خمسة عشر عاما  %)60(
وخمسة وثالثين عاما في المجتمع السعودي ال يوجد لديهم وعي 

فتوعية الطالب . بنظام العقوبات الخاصة بالجرائم المعلوماتية
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بالعقوبات الخاصة بجرائم المعلوماتية في المناهج الدراسية يمكن أن 
  .في العالم الرقمي ةيحد من الممارسات السلبي

في المرتبة فقد جاء عنصر الصحة والسالمة الرقمية أما 
محتوى كتب الحاسب وتقنية في  من بين العناصر التسعة السادسة

 مرة، )11(بتكرار بلغت قيمته المعلومات للمرحلة المتوسطة، 
من إجمالي العدد الكلي للتكرارات،  (1.00%)بنسبة تضمين بلغت و

، وحصل )4(ة جدا، كما هو موضح في الجدول وهي نسبة منخفض
أثناء في يتضمن المحتوى كيفية الجلوس بشكل سليم ( مؤشره

ى أعلى تكرار، بتكرار بلغت عل) استخدام وسائل االتصال الرقمية
من إجمالي العدد الكلي %) 0.46(مرات وبنسبة بلغت  )5(قيمته 

النتائج ضعف وتبين من  .)4(كما هو موضح في الجدول للتكرارات، 
تتفق مع نتائج وهذه النتيجة  ضمين المؤشرات التابعة لهذا العنصر،ت

التي  (Abuomar & Jwaifell, 2018)عمر وجويفل  يدراسة أب
أشارت إلى ضعف تضمين عنصر الصحة والسالمة الرقمية في 

الثامن والتاسع والعاشر للمرحلة  وفصفللمقررات اللغة العربية 
نتيجة دراسة الخليفة كما تتفق مع في األردن، العليا االبتدائية 
التي أشارت إلى  (Alkhalifah & Alebikan, 2019)والعبيكان 

ضعف تضمين عنصر الصحة والسالمة الرقمية في محتوى مقررات 
دراسة وكذلك مع نتيجة الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة الثانوية، 

تضمين عنصر  ضعف التي أشارت إلى) Alghalth, 2016(الغلث 
مقرر الحاسب وتقنية المعلومات للصف  في الصحة والسالمة الرقمية

  .األول الثانوي

لذلك ينبغي تضمين عنصر الصحة والسالمة الرقمية بشكل  
لمرحلة لمحتوى كتب الحاسب وتقنية المعلومات في متوازن 
المرحلة المتوسطة يتميزون بالتفاعل النشط مع  بفطال ؛المتوسطة
 م2018أشار تقرير الهيئة العامة لإلحصاء في عام  فقد .اآلخرين

  إلى أن الطالب من عمر عشر سنوات إلى عمر أربع عشرة 
سنة يستخدمون الهاتف المتنقل الذكي للتسلية والترفيه بنسبة بلغت 

(%80.14) (General Authority for Statistics, 2018)، 
  رية لأللعاب هذه المرحلة العمأصحاب وهذا يدل على إدمان 

الذي يؤّثر سلبا على مهاراتهم االجتماعية وزيادة  األمر اإللكترونية،
أهمية نشر إلى لذلك تظهر الحاجة  .عن أسرهم ومجتمعهمتهم عزل

الوعي والثقافة حول االستخدام الصحي والسليم للتقنيات الرقمية 
إلى ) Almalah (2017 , أشار المالحقد و .عبر محتوى الكتب

مواطنة الرقمية تتضمن ثقافة تعليم مستخدمي التقنيات الرقمية أن ال
  .أساليب حماية أنفسهم عبر التعليم والتدريب

عنصر قواعد أن نتائج الدراسة الحالية اتضح من  ذلكك
عنصر الحقوق والمسؤوليات الرقمية، وعنصر والسلوك الرقمي، 

من  %)0.09(قد حصلت على نسب متساوية بلغت التجارة الرقمية 
وهي نسبة  ،اغم أهميتهإجمالي العدد الكلي للتكرارات لكل منها ر

وقد يعود السبب  .)4(كما هو موضح في الجدول  منخفضة جدا،
كتب الحاسب وتقنية المعلومات في ذلك إلى تركيز أهداف محتوى 

  .على الكفايات األساسية لتعلم مهارات الحاسب للمرحلة المتوسطة

عناصر المواطنة الرقمية في كتب ن ضميوعند مقارنة نسب ت
نجد أن نسبة  ،المرحلة المتوسطةفي الحاسب وتقنية المعلومات 

عناصر المواطنة الرقمية في كتاب الحاسب وتقنية تضمين 
 يكتابتضمينها في المعلومات للصف األول المتوسط أعلى من نسب 

الحاسب وتقنية المعلومات للصف الثالث المتوسط والصف الثاني 
ن الكتاب تضم إلى عزى السبب في ذلكوقد ي .لمتوسط على التواليا

 عنصر الثقافة الرقميةتضمين نسبة مع ارتفاع  ،ست وحدات دراسية
عنصر قواعد السلوك الرقمي،  تضمينعدم فيه، مع اإلشارة إلى 

في  والمسؤوليات الرقمية قوعنصر الحقوالتجارة الرقمية، وعنصر 
   .الكتاب

تضمين عناصر المواطنة  ، تتضح ضرورةا سبقوبناًء على م
الرقمية وفق خطة مدروسة في موضوعات وأنشطة وتدريبات 
ومشاريع كتب الحاسب وتقنية المعلومات للمرحلة المتوسطة؛ لكي 

ليها، وذلك بحسب المرحلة العمرية لهم، وبما إيتعرف الطالب 
يتماشى مع التغيرات المعاصرة وحاجات المجتمع، خاصة وأن 
موضوع المواطنة الرقمية من االتجاهات الحديثة، ومن المواضيع 

وتعليمها التي أوصت العديد من الدراسات بتضمينها في المناهج 
صبح لديهم القدرة على فهم القضايا الثقافية واالجتماعية ت؛ لبللطال

وليكونوا مؤهلين واإلنسانية المرتبطة باستخدام التقنيات الرقمية، 
أثناء تعاملهم مع العالم في ين على تحمل المسؤولية وقادر ،رقميا

  .الرقمي

  التوصيات 

بناًء على النتائج التي تم التوصل إليها، توصي الدراسة 
  : باآلتي

 ذات النسب  ومؤشراتها العمل على تضمين عناصر المواطنة الرقمية
المنخفضة التي توصلت إليها الدراسة في محتوى كتب الحاسب 

المملكة العربية السعودية في ومات للمرحلة المتوسطة وتقنية المعل
 .بشكل أكبر وفق خطة مدروسة

  إضافة أمثلة لحاالت فعلية من الواقع لتعليم الطالب قواعد السلوك
في العالم الرقمي؛ لتطوير إحساسهم  وجودهمأثناء  في المالئم

 بالمسؤولية والمحاسبة حيال الممارسات التي يقومون بها في العالم
  .الرقمي

  إضافة مشاريع مقترحة كتصميم صور أو فيديو أو رسوم أو جداول
بيانية عن عناصر المواطنة الرقمية وتوعية اآلخرين بها تبعا لهدف 

  .الوحدة وموضوعها

  توعية الطالب باإلجراءات الوقائية التي يجب أن تتبع لحمايتهم في
   .فيةيالعالم الرقمي من خالل الدورات التثق

 يتقص ن عناصر المواطنة فاعلية وحدة تعليمية مقترحة تتضم
المرحلة المتوسطة في الرقمية في كتب الحاسب وتقنية المعلومات 

  .والمرحلة الثانوية
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  ا فيإجراء دراسات لكل عنصر من عناصر المواطنة الرقمية منفرد
  .بها مستوى الوعيللوقوف على  بيئات وعينات تعليمية مختلفة

  مقارنة مع محتوى كتب الدول المتقدمة التي اعتمدت إجراء دراسات
  . في بناء مناهجها على عناصر المواطنة الرقمية

  إجراء دراسة حول مدى توافر الكفايات التدريسية لعناصر المواطنة
 .الرقمية لدى معلمي الحاسب

  إجراء دراسة حول مدى تضمين عناصر المواطنة الرقمية في كتب
  .ات من وجهة نظر مؤلفي الكتب والمختصينالحاسب وتقنية المعلوم
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