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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة ت�صورات طالب الدبلوم العام "الت�أهيل الرتبوي"
بجامعة الأزهر نحو الدميقراطية الإلكرتونية ،وبيان ما �إذا كانت ت�صوراتهم هذه
تختلف باختالف اجلن�س وامل�ؤهل العلمي والتخ�ص�ص التدري�سي؛ ونوع التعليم الذي
يتم التدري�س فيه؛ و�سنوات اخلربة واحل�صول على دورات يف الكمبيوتر ،من خالل الإجابة
عن الأ�سئلة التالية:
ال�س�ؤال الأول :ما الت�صورات التي يحملها طالب الدبلوم العام -الت�أهيل الرتبوي-
بجامعة الأزهر جتاه مفهوم الدميقراطية الإلكرتونية؟.
ال�س�ؤال الثاين :هل تختلف تلك الت�صورات بوجود بع�ض املتغريات مثل اجلن�س وامل�ؤهل
العلمي والتخ�ص�ص التدري�سي؛ ونوع التعليم الذي يتم التدري�س فيه؛ و�سنوات اخلربة
واحل�صول على دورات تدريبية يف الكمبيوتر؟.
وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )902طالب وطالبة من طالب الت�أهيل الرتبوي
للعام اجلامعي 2010/2009م ،وقد مت التحقق من �صدق الأداة (اال�ستبانة) من خالل
عر�ضها على جمموعة من املحكمني من ذوي االخت�صا�ص واالهتمام ،وللت�أكد من
ثبات �أداة الدرا�سة ،مت ح�ساب معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة
كرونباخ �ألفا للمحاور والأداة ككل.
وتو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج التالية� :إن ت�صورات طالب الدبلوم العام من الت�أهيل
الرتبوي نحو الدميقراطية الإلكرتونية كانت �إيجابية وبدرجة كبرية على جميع فقرات �أداة
الدرا�سة وحماورها ب�صورة عامة ،حيث بلغ املتو�سط العام ( ،)3.84كما �أ�شارت النتائج
�إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ت�صورات طالب الدبلوم العام
تعزى ملتغريات امل�ؤهل العلمي والتخ�ص�ص التدري�سي ونوع التعليم الذي يتم التدري�س
أي�ضا �إىل وجود
أي�ضا �أ�شارت النتائج � ً
فيه واحل�صول على دورات تدريبية على الكمبيوتر ،و� ً
فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات ت�صورات طالب الدبلوم العام تعزى ملتغريي
اجلن�س واخلربة.
الكلمات املفتاحية :ت�صورات ،طالب الدبلوم العام ،الدميقراطية الإلكرتونية.
* تاريخ ت�سلم البحث2010/11/9 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2011/10/27 :م
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Perceptions of Diploma Students at Al Azhar
University Towards E-Democracy
Dr. Essam G. Ramadan
Faculty of Education
Al-Azhar University – Cairo

Abstract
The purpose of this study was to investigate perceptions of diploma students at Al Azhar University towards E-democracy. and to show whether their
perceptions vary by sex, educational qualifications, specializations, the type
of education, years of experience and access to courses in the computer.
The current study tried to answer the following questions: What perceptions are held by the diploma students at Al-Azhar University to the concept
of E-democracy? Do these perceptions differ by some variables such as sex,
educational qualification, specialization, the type of education, years of experience and access to courses in the computer?
Data were collected using a questionnaire. The study sample consisted of (902) diploma students at Al Azhar university for the academic year
2009/2010.
The study found that the perceptions of diploma students at Al Azhar University to E-democracy were positive and significant for all points of the study
tool in general. The results also indicated no statistically significant differences between the mean perceptions of diploma students at Al Azhar University
to the variables of academic qualification, specialization, the kind of education and access training courses on the computer. The findings also indicated
that there are statistically significant differences between diploma students at
Al Azhar University to the variables of sex and experience.
Key words: perceptions, general diploma students, e-democracy.
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املقدمة

ت ُ َع ُد م�شاركة املواطنني �أمرًا �رضوريًا لبناء الدميقراطية والتخفيف من حدة ال�رصاعات

وت�سهيل تطبيق االتفاقات وخف�ض التكاليف يف عملية �صنع القرار ال�سيا�سي ،بالإ�ضافة
علما بال�ش�ؤون ال�سيا�سية والتعاون مع الآخريني
�إىل ذلك ف�إنها ت�شجع املواطن يف �أن يحاط
ً

مع احرتام من يختلفون معه يف الر�أي؛ بجانب تعزيز الروابط االجتماعية بني النا�س ،و تف�ضيل

التفاهم بني الثقافات املتعددة هذا من جانب.

ومن جانب �آخر فلقد �أحدث التطور العلمي والتكنولوجي الهائل خا�صة فيما يتعلق

مهما فيما يتعلق بالدميقراطية كنظام و�آلية للحكم،
بتكنولوجيا املعلومات واالت�صال� أثرًا
ً
تقت�ضي امل�شاركة احلقيقية يف اختيار احلكام وامل�سئولني واتخاذ القرارات، واحلرية الكاملة
يف التعبري عن الر�أي ،واحرتام حقوق الإن�سان والتقومي احلقيقي للأداء والفعالية يف املحا�سبة
وت�صحيح الأخطاء، حيث �إنّه من املتوقع �أن يتعاظم هذا الدور مع الوقت لينتقل من تغيري

الأدوات �إىل جتديد الأفكار عرب �إف�ساح الطريق �أمام �أفكار ور�ؤى جديدة� ،رشيطة وجود دميقراطية

تقليدية مت�أ�صلة لكي يتم حتويلها �إىل رقمية ،وذلك عن طريق قيام املواطنني واحلكومات
م ًعا با�ستخدام منجزات ثورة املعلومات واالت�صاالت كو�سيلة فعالة يف تفعيل جوهر
الدميقراطية.

فر�صا متعددة للم�شاركة
ويرى نوري�س (� )Norris, 2001أن �شبكة الإنرتنت قد وفرت
ً

املدنية من قبل الأفراد والتي ت�شمل ثالثة �أبعاد متميزة هى :املعرفة ال�سيا�سية متمثلة
يف ما يتعلمه النا�س حول ال�ش�ؤون العامة ،والثقة ال�سيا�سية التي توجه اجلمهور لدعم

النظام ال�سيا�سي القائم ،وامل�شاركة ال�سيا�سية معربة عن الأن�شطة التقليدية التي ت�ؤثر
أي�ضا.
على احلكومة ودوائر �صنع القرار وعملياته � ً

ويف درا�سة عن ت�أثري تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت على العملية الدميقراطية يف

املجتمع الإقليمي بنيوزيلندا� ،أ�شارت نتائج درا�سة �أندي (� )Andy, 2010إيل �أن ا�ستخدام

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
�شبكة الإنرتنت �أ�سهم ب�شكل فعال يف تقليل احلواجز النف�سية التي حتول دون االنخراط يف

بالإ�ضافة �إىل ال�سماح بظهور ق�ضايا جديدة يتم تداولها لي�س على امل�ستوى الفردي فقط بل

على امل�ستوى االجتماعي العام دون حتجيم �أو تقلي�ص لدور احلكومة.

كما ا�ستهدفت درا�سة هانز واملار ( )Hans & Elmar, 2009قيا�س مدى القبول لدى

جمهور دول االحتاد الأوربي من حيث �أف�ضليات ا�ستخدام التطبيقات التكنولوجية الإلكرتونية

يف ممار�سة الدميقراطية ،حيث �أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن طرح الق�ضايا العامة يعد �أمرًا
مقبوال ً من قبل فريق املواطنني باعتبارها منا�سبة للمناق�شة عرب �شبكة الإنرتنت ،مع الإ�شارة
�إىل �أن عامل اخلربة لدى املواطنني يعطي امل�شاركة واقعية �أكرث فيما يتعلق باتخاذ القرارات

ال�سيا�سية.

ولتحديد �أهم الأدوار والآثار املرتتبة على ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف

العمليات الدميقراطية املحلية ،ي�شري زاهد (� )Zahid, 2003إىل �أن ا�ستخدام هذه التقنيات
احلديثة ال ميكن فهمها مبعزل عن الطريقة التي يتم بها اعتمادها يف العمليات االجتماعية؛
و�أنه يجب ت�سليط ال�ضوء على �أهمية التفاعل بني ال�سياق والهياكل االجتماعية ،وكافة

العوامل �أثناء تطبيق املمار�سات التكنولوجية لتفعيل ما يعرف بالتمكني االجتماعي.

وعلى عك�س و�سائل الإعالم التي تبث على نطاق وا�سع يف ن�رش الأخبار واملعلومات التي

يجب �أن ي�ستهلكها املواطنون ،ف�إن تكنولوجيا الإنرتنت وال�شبكات االجتماعية والو�سائط
التفاعلية امل�صاحبة متكن من تدفق املعلومات املتعددة الأبعاد وامل�شاركة بفاعلية من قبل

املواطنني مع بع�ضهم البع�ض من جهة ،ومع ممثليهم املنتخبني واحلكومات من جهة �أخري
عرب ن�رش الآراء والتعبري ب�إبداعية (.)Tambouris, et. al., 2007

وتعد الدميقراطية الإلكرتونية �إحدى و�سائل التعبري عن الر�أي با�ستخدام تكنولوجيا املعلومات

واالت�صاالت وعلى ر�أ�سها �شبكة الإنرتنت ،فهى ت�سهم يف عملية �صنع ال�سيا�سات والعالقات

فيما بني الدولة واملواطن ،كما تعد من اجلوانب الهامة يف تطبيق احلكومة الإلكرتونية والتي
تعنى بق�ضايا ح�سا�سة على م�ستوى البالد و�صورتها الدميقراطية ،وتهتم �أي�ضا مبعاجلة

مو�ضوعات م�شاركة املواطن يف عملية املحا�سبة وامل�ساءلة عرب تقدمي املعلومات الكافية عن

�أداء احلكومة عرب الإنرتنت وو�سائل التكنولوجيا املختلفة.

�إال �أنه قبل اخلو�ض يف فل�سفة ومفهوم الدميقراطية الإلكرتونية يجب التمييز بني م�صطلحي

احلكومة الإلكرتونية والدميقراطية الإلكرتونية-على الرغم من �أن كال امل�صطلحني يرتبط
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( )Prevost, 2003مفهوم يعرب عن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت من �أجل
�إعالم وح�شد وزيادة م�شاركة املواطنني يف �إدارة ال�ش�ؤون العامة يف جميع مراحل العملية

ال�سيا�سي
ق �أكرث باال�ستعمال
ال�سيا�سية� ،أما الدميقراطية الإلكرتونية كمفهوم فيَتع ّل ُ
ِ
لل�شبك ِة ِمن ِقبل املواطنني ،وبعبارة �أخرى تتجه ممار�سات الأن�شطة يف احلكومة الإلكرتونية
من �أعلى �إىل �أ�سفل بالإ�ضافة �إىل تركيز العمل � اً
أول و�أخريًا على اجلانب احلكومي ،يف حني �أن

املمار�سات والأن�شطة تنمو وتزداد يف الدميقراطية الإلكرتونية من �أ�سفل �إىل �أعلى مع الت�أكيد

على �رضورة م�شاركة املواطن من خالل الإنرتنت يف العمل والإجراءات ال�سيا�سية (Sclove,
.)2003

الفعالة للمواطن يف
ويعرف بدران ( )2004الدميقراطية الإلكرتونية على �أنها «امل�شاركة
ّ

عملية احلكم ،من خالل االطالع على املعلومات احلكومية ب�شفافية عرب ن�رشها بطريقة

مدرو�سة على الإنرتنت ،وتن�شيط العملية الدميقراطية من خالل ت�شجيع ن�رش �أجندات الأحزاب

و�إقامة املنتديات الإلكرتو-حكومية التي تناق�ش �سيا�سات احلكومة ب�شكل عام».
�أي �أنها ت�سعى يف جمملها �إىل حتقيق جملة من الأهداف �أهمها:
( )1تعزيز م�شاركة املواطنني يف احلكم املحلي.

( )2تعزيز �أدوار املجتمع املدين ممثلة يف اجلمعيات املحلية.
( )3امل�ساعدة على �سد الفجوة الرقمية بني املواطنني.

( )4توفري الأدوات التكنولوجية املتعددة للمواطنني للم�شاركة يف عمليات �صنع القرارات

املحلية التي مت�سهم ب�صورة مبا�رشة.

وعلى �صعيد �آخر ي�شري ب�سيوين (� )2010إىل �أن الدميقراطية الإلكرتونية ت�شتمل على خم�سة

حماور �أ�سا�سية:

الأول�( :أنظمة االقرتاع الإلكرتونية) :حيث ي�شري هذا البعد �إىل اعتماد �أنظمة موثوقة �أمينة ،ت�سمح

للناخب باالنتخاب مرة واحدة فقط ،وتكون �سهلة اال�ستخدام والو�صول من قبل املواطنني.

الثاين( :الن�شاطات ال�سيا�سية عرب الإنرتنت) :من خالل ت�شجيع ن�رش �أجندات الأحزاب والقوى

املختلفة ،وتطوير العالقة ال�سيا�سية بني ال�شعب والدولة من خالل مفهوم التجمعات

ال�شعبية الإلكرتونية عرب �إن�شاء جمموعات �إلكرتونية (.)E-Communities

الثالث( :ال�شفافية والثقة الإلكرتونية) :عرب ن�رش جميع وثائق احلكومة عرب الإنرتنت – ما عدا

الوثائق الأمنية والع�سكرية التي يكون �رضر ن�رشها �أكرب من �رضر �إخفائها ،-ك�أحد اخلطوات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الأ�سا�سية على حماربة الف�ساد الإداري.

احلكومية قبل اتخاذها من �أجل �أخذ �آراء املواطنني فيها.

اخلام�س( :الفجوة الرقمية) :حيث يعد هذا البعد الأكرث خطورة يف العملية الدميقراطية
الإلكرتونية ملا له من ت�أثري �سلبي على حتقيق �أهدافها؛ مع الأخذ بعني االعتبار �أن ن�سبة
املواطنني العرب الذين يعرفون ا�ستخدام التكنولوجيا من املجموع العام للمواطنني متوا�ضعة

ج ًدا يف معظم البلدان العربية ،مما ميثل �رضورة حتمية على احلكومة من خطر الوقوع يف

فخ ما يعرف مب�صطلح الوبقراطية - Webcracyتعبري جمازي عن حكم �أ�صحاب الويب �أو
الإنرتنت -بينما حتاول تو�سيع وتن�شيط العملية الدميقراطية.

وي�شري باري�شاك (� )Parycek, 2003إىل �أن العمليات الدميقراطية تنق�سم �إىل ثالث عمليات

فرعية :اكت�ساب املعلومات ،وت�شكيل الر�أي واالجتاه ،و�أخريًا اتخاذ عملية القرار؛ ويبني الك�سندر

( )Alexander, 2004يف مو�ضع �أخر �أن الإطار التطبيقي للدميقراطية الإلكرتونية ي�شمل
بُعد العمليات ال�سيا�سية والذي يحتوي على كيفية احل�صول على املعلومات وت�شكيل الر�أي

العام ويف النهاية عملية اتخاذ القرار� ،أما البعد الثاين للتطبيق هو التعقيد التقني والذي
ي�شمل املعلومات والتفاعل �أُحادي االجتاه وثنائي االجتاه ويف النهاية املعامالت ،ويالحظ �أن
ال�شكل رقم ( )1مت ت�صميم هذا ال�شكل بت�رصف من الباحث يف �ضوء �إطالعه على درا�سات

�سابقة مرتبطة مبجال الدرا�سة يبني التفاعل بني كل بعد و�أخر لينتهي يف النهاية �إىل عملية

الت�صويت الإلكرتوين.

ال�شكل رقم ()1
التفاعل بني كل بعد و�أخر

وبا�ستعرا�ض �أهم الأدبيات الرتبوية التي تناولت الدميقراطية الإلكرتونية ومربرات تبنيها

والتحديات التي تواجه تطبيقها ،ي�شري البع�ض (� )Ulrike, 2007; Owen, 2006إىل �أن

مربرات تبني الدميقراطية الإلكرتونية تنطلق من انخفا�ض م�ستويات امل�شاركة املجتمعية
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الرابع( :امل�شاركة الدميقراطية) :ويق�صد بها ا�ستطالع ر�أي ال�شعب �إلكرتونيًا ون�رش القرارات
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خا�ص ًة لدي قطاع ال�شباب -من الفئة العمرية ملن هم �أقل من 35عا ًما ،-وتراجع الثقة يف
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امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية وال�سيا�سيني ب�شكل خا�ص؛ مما �أدى �إىل مزيد من االن�سحاب من احلياة

ال�سيا�سية بني العديد من فئات املجتمع ،بالإ�ضافة �إىل االغرتاب و�شعور البع�ض باحلرمان من

احلقوق (ال �سيما من الناحية االقت�صادية �أو االجتماعية) ،كما �أن هناك حاجة ملحة تلقى
على عاتق احلكومات والهيئات الإدارية يف �أنه �أ�صبحت هناك �رضورة ال�ستنباط �آليات جديدة
لتعزيز وت�شجيع الت�شاور مع اجلمهور.

كما ي�شري التقرير ال�صادر من منظمة التعاون والتنمية بعنوان الوعود وم�شاكل

الدميقراطية الإلكرتونية ()OECD, 2003؛ �إيل �أنه على الرغم من حمدودية اخلربة حتى الآن
فيما يتعلق بامل�شاركة الإلكرتونية من قبل املواطنني �إال �أن هناك بع�ض اجلوانب الإيجابية

امل�ستفادة من هذا االنخراط يف �صنع ال�سيا�سية من �أهمها� :أن متكني التكنولوجيا لي�س

هو احلل دون التكامل مع الدميقراطية التقليدية املعروفة ،كما �أن توافر املعلومات على
ً
�رشطا �أ�سا�سيًا لفاعلية امل�شاركة؛ مع الأخذ يف االعتبار �أن الكمية
�شبكة الإنرتنت يعد
ال تعني اجلودة فالرتويج الن�شط واالعتدال املخت�ص هو املفتاح لإجراء م�شاورات فعالة عرب
�شبكة الإنرتنت؛ وت�أكي ًدا على التقرير ال�سابق؛ ي�شري �آكا (� )Åke, 2002إىل �أن م�صطلح

الدميقراطية الإلكرتونية ال يجب �أن يتم اختزاله يف قيا�س لأي مدى يتم ا�ستخدام تكنولوجيا

املعلومات واالت�صال يف العملية الدميقراطية ،ولكن يجب الرتكيز على العمليات الدميقراطية
وامل�ؤ�س�سية التي يتم ممار�ستها من خالل هذه التقنية.

كما يري كل من �سانفورد و وروز ( )Sanford & Rose, 2007ارتباط مفهوم الدميقراطية

الإلكرتونية مبا يعرف مب�صطلح امل�شاركة الإلكرتونية  ،E-Participationوالتي يعنى متكني
امل�شاركة بوا�سطة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والتي ترتافق عادة يف �شكل من املداوالت

ال�سيا�سية �أو حني يتم االقرتاع على �صنع القرار ،كما �أنها ترتبط دوريًا مبا يعرف مبفهوم

� E-Citizenأو املواطن الإلكرتوين الذي يتمتع بجملة من املهارات الأ�سا�سية واملعارف الالزمة

ال�ستخدام الكمبيوتر وت�صفح �شبكة الإنرتنت وا�ستخدام الربيد الإلكرتوين ،بجانب قدرته على
البحث عن املعلومات من م�صادر الإنرتنت والإبقاء على املعلومات يف �شكل مفيد ومناق�شة

بع�ض الق�ضايا ال�سيا�سية واملجتمعية.

وعلى الرغم من الإيجابيات ال�سابق ذكرها؛ �إال �أنه ويف اعرتاف �ضمني م�ؤخرًا من املفو�ضية

الأوربية ()Ailsa & Liz, 2009؛ ب�أن �شبكة الإنرتنت ال تعمل بعد كمي�رس فعال من املدخالت
الأ�سا�سية يف عملية و�ضع ال�سيا�سيات وامل�شاركة الدميقراطية ،وذلك نظرًا النعدام الر�ؤية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
امل�شرتكة وااللتزام بني اجلهات املعنية بتطبيق احلكومة الإلكرتونية ،وتنايف وجود هدف م�شرتك
ا�ستخدام الإنرتنت لإ�رشاك املواطنني يف العمليات الدميقراطية

وبالتطرق �إىل �أهم الدرا�سات الرتبوية التي تناولت �أهم التحديات التي تواجه الدميقراطية

الإلكرتونية يف العديد من البلدان؛ ي�شري البع�ض (Loader, 2007; Tambouris, et. al.,

� )2007إىل �أن من �أهم تلك التحديات انعدام الثقة لدى املواطنني يف �أن م�ساهمتهم �سوف

ت�أخذ على حممل اجلد من قبل امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية واحلكومية يف ظل عدم توافر ال�سبل

الكفيلة بتفعيل تلك امل�ساهمات؛ وتنايف وجود مبادئ توجيهية؛ وتقدمي الدعم الإلكرتوين
للم�شاركة ،بالإ�ضافة �إىل القيود التي و�ضعتها الت�رشيعات القائمة حول اخل�صو�صية؛
واحلواجز االجتماعية التي ت�شمل الأمناط ال�سلوكية واملواقف الثقافية ،وقلة اخلربة يف جمال

تبادل املعارف ما بني البحث واملمار�سة.

وعلى نف�س املنحى يدمج فيليب والك�سندر (� )Philippe& Alexander, 2004أهم

التحديات ال�سابقة يف �أربع ق�ضايا �أ�سا�سية :الفجوة الرقمية بني الدول وبني املواطنني ،والرتكيز
على التكنولوجيا لدى الدول املتقدمة ،والق�صور الذاتي وعدم القدرة على التكيف من

البريوقراطية و الهياكل الإدارية ،و�أخريًا امل�صداقية يف املعلومات املطروحة و�سوء املمار�سات

ال�سيا�سية؛ �أ�ضف �إىل ما �سبق :النهو�ض باملعرفة حول الوعي و م�شاركة ال�شباب؛ و�إيجاد
طرق جديدة ومبتكرة الجتذابهم و�إ�رشاكهم على نطاق �أو�سع ()Coleman, 2008؛ وعلى

نف�س ال�سياق ي�شري �آكا (� )Åke, 2003إىل �أنه ال توجد �أدوات حمددة لدعم وتعزيز امل�شاركة
الإلكرتونية يف �أغلب دول العامل.

وعلى �صعيد �أخر وب�س�ؤال مدراء البلديات بوالية نيوجري�سي عن �أهم عوامل احل�سم يف

الدميقراطية الإلكرتونية والتي قد متثل حتديات هامة يف تفعيلها؛ �أ�شارت درا�سة كاريزيل

(� )Carrizales, 2008إىل �أن اجتاهات املدراء نحو �ضعف �أو توافر امليزانية والت�شكيل احلكومي
تُعد من �أهم التحديات التي تواجه تفعيل الدميقراطية الإلكرتونية ،بينما متغريات :اجلن�س

والتعليم والعمر والأمن واخل�صو�صية مل يكن لها ت�أثري.

وباعتبار �أن الدميقراطية فكر موجه ،وال�شباب هم �أداة التعزيز وحمور التغيري ،والتكنولوجيا

هي �إحدى ثمار الإبداع الإن�ساين يف �ضوء تلك الثالثية املرتابطة؛ ي�شري ورد ()Ward, 2008
�إىل �أن الدميقراطية الإلكرتونية تتمتع بجاذبية خا�صة لدى املواطنني من فئة ال�شباب نظرًا

الحتمال ت�أهلهم بدرجة عالية من الكفاءة يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت؛
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بني هذه اجلهات واالفتقار �إىل احلافز بالإ�ضافة �إىل الف�شل يف حتديد الفوائد املرتتبة على
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أي�ضا الحتمال �أن يكونوا قد �ضاقوا ذر ًعا بال�سيا�س ِة املحافظة ب�شكل ما.
و� ً
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كما �أنها توفر لهم جمتمعا ً حرا ً بطبيعة مثالية غري �إلزامي ذا مغزى من خالل م�شاركة

املواطنني يف احلياة ال�سيا�سية والق�ضايا املدنية ()Sanford & Rose, 2007؛ عالوة على ما
�سبق ف�إن مدى ان�شغال ال�شباب بال�ش�ؤون العامة وامل�شاورات تعترب من �أهم م�ؤ�رشات ال�صحة

الدميقراطية (.)Carpini, et. al., 2004

وعن دور ال�شباب يف امل�شاركة يف الق�ضايا االجتماعية عرب ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت ،ي�شري

فر�صا غري م�سبوقة لزيادة
لودر (� )2007 ,Loaderأن ال�شباب يف العامل الغربي قد �أوجد لنف�سه
ً

م�شاركته على �شبكة الإنرتنت يف العمليات املدنية واال�ست�شارية ذات الطبيعة التداولية؛

وهذا بدوره �ساعد يف بناء عالقات جديدة بني املواطنني ال�شباب وامل�ؤ�س�سات احلكومية؛ و�إيجاد
�أ�شكال جديدة من احلكم الدميقراطي.

كما �ألقت درا�سة كوملان ( )Coleman, 2008ال�ضوء على جتارب ال�شباب يف �أ�سرتاليا

فيما يتعلق مبواقفهم وم�شاركتهم بالأن�شطة املتعددة عرب الإنرتنت يف العديد من الق�ضايا
ال�سيا�سية يف القطاعيني احلكومي وغري احلكومي ،حيث ت�شري نتائج الدرا�سة �إىل ازدياد
ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت يف تعزيز وتنفيذ �أهداف هذه امل�شاركات ال�سيا�سية لدى ال�شباب من

خالل �إيجاد من�صة فريدة وم�ستقلة للتحقيق يف امل�شاريع القائمة على الهويات ال�سيا�سية،

بل و�إ�ضفاء ال�رشعية على تلك املمار�سات ال�سيا�سية.

ومن خالل امل�رشوع التجريبي الذي عرف با�سم «م�ستقبل �أف�ضل»؛ والذي طرحه وزير

ال�شباب الأ�سرتايل ال�ستك�شاف كيف ميكن ا�ستخدام تقنيات ال�شبكات االجتماعية على
�شبكة الإنرتنت؛ لإ�رشاك ال�شباب الذين ترتاوح �أعمارهم بني (� )18-9سنة يف �صنع القرارات

املتعلقة بكيفية توزيع نفقات بع�ض امل�شاريع اخلا�صة مبناطقهم املحلية� ،أ�شارت نتائج درا�سة
امل�رشوع �إىل جناح التجربة و�أنه �سوف يتم اال�سرت�شاد بالنتائج يف و�ضع امل�شاريع امل�ستقبلية

(.)Youth Online Participation and Consultative Processes, 2009

كما قامت ال�سلطات احلكومية يف �إ�سكتلندا ممثلة يف املركز الدويل لـ Tele-democracy

بجامعة نابيري  Napier Universityبدرا�سة حول كيفية ا�ستخدام التكنولوجيا املتقدمة
كو�سيلة ل�صنع القرار الدميقراطي لدى ال�شباب للفئة العمرية من (� )18-11سنة؛ وتقييم

�إ�سهامات تلك التكنولوجيا يف حت�سني امل�شاركة الدميقراطية؛ وذلك من خالل طرح م�شاركات

�إليكرتونية نحو �أهم الق�ضايا الكربى التي حتوز على اهتمام ال�شباب اال�سكتلندي ،بالإ�ضافة

�إىل ال�سماح لطالب املدار�س الثانوية يف ( )28مدر�سة ممن �سجلوا يف امل�شاركات الإلكرتونية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
بالت�صويت ملمثلي املجال�س العمومية يف احلمالت االنتخابية حينئذ (.)2010 ,Ann & Angus

ال�شباب من قبل املجل�س املحلي ب�شمال �إجنلرتا لت�شجيعهم على امل�شاركة الدميقراطية وت�أثري
هذا النوع من الت�شاور على العمليات داخل الإدارة ال�سيا�سية ،تُ�شري نتائج درا�سة جرافني

وهلبني (� )Griffin & Halpin, 2006إىل �أن عملية امل�شاركة الدميقراطية با�ستخدام
التكنولوجيا الرقمية كانت �أ�رسع من ال�سياق التقليدي؛ كما �أنها كانت �أكرث مو�ضوعية

وتتميز بالديناميكية يف التفاعل بني املواطنني من ال�شباب.

وعلى ال�صعيد اجلامعي ،ويف حماولة للوقوف على �أهم ت�صورات معلمي قبل اخلدمة بق�سم

الدرا�سات االجتماعية بجامعة مرمرة الرتكية ( )Marmara Universityنحو الدميقراطية

الإلكرتونية ( ،)Özlem & Kerem, 2010مت �إجراء مقابالت مع  7من �أفراد العينة (4ذكور3،

�إناث) خالل العام اجلامعي 2010/2009م؛ ووجهت قائمة من الأ�سئلة املفتوحة للك�شف
عن تلك الت�صورات ،وقد �أ�شارت نتائج الدرا�سة �أن الفجوة الرقمية بني الأفراد تعد العقبة

الرئي�سة يف ن�رش ثقافة الدميقراطية الإلكرتونية ،كما �أن بع�ض املعلمني قبل اخلدمة لي�س
لديهم ما يكفي حول هذه الثقافة.

ويف �سياق �أخر وملعرفة ت�صورات معلمي قبل اخلدمة ب�صفة عامة حول الدميقراطية

الإلكرتونية برتكيا عرب املتغريات الفردية لعينة الدرا�سة مثل (مهارات ا�ستخدام الإنرتنت ،وتواتر

اال�ستخدام ،والت�صويت الإلكرتوين ،الع�ضوية املدنية يف جمموعات م�شاركة الدميقراطية)؛
طبق �رشكان ( ،)Serkan, 2010ا�ستبانة على عينة قوامها ( )701معلم قبل اخلدمة
ب�إحدى اجلامعات الرتكية ،وقد �أو�ضحت النتائج �أن عينة الدرا�سة ت�ؤمن ب�أهمية الدميقراطية
الإلكرتونية على الرغم من ندرة م�شاركتها يف ال�سيا�سة الإلكرتونية ،كما �أكدت الدرا�سة
�أن املتغريات الفردية ال�سابق ذكرها لها ت�أثريات مهمة على عنا�رص حمددة من الدميقراطية

الإلكرتونية ،و�أبرزت النتائج احلاجة �إىل �إدماج عنا�رص الدميقراطية الإلكرتونية يف تعليم ما قبل
اخلدمة للمعلمني.

كما �أظهرت نتائج درا�سة ترانتفليو وكالوجريا ()Triantafillou & Kalogera, 2010

والتي ا�ستهدفت الوقوف على ت�صور الطالب واملعلمني للدميقراطية الإلكرتونية واحلكومة

الإلكرتونية وا�ستخدام الإنرتنت يف العملية ال�سيا�سية واالجتماعية؛ �أن الطالب لديهم مزيد

من الثقة يف العملية ال�سيا�سية وامل�شاركة ال�شعبية عرب الإنرتنت عك�س معلميهم.

وعلى ال�صعيد العربي وكرد فعل على تزايد التنامي يف حرية التعبري عن الر�أي يف العامل
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وعن اثر ا�ستخدام الر�سائل الن�صية الق�صرية  SMSكو�سيلة للت�شاور الإلكرتوين مع
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العربي ب�صفة عامة وم�رص ب�صفة خا�صة؛ جند �أن العديد من امل�ؤمترات وور�ش العمل �أكدت
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على �أن الدميقراطية الإلكرتونية تعد من الق�ضايا احل�سا�سة والهامة يف البيئة العربية لكونها

تتعلق مب�سالة م�شاركة املواطن يف عملية حما�سبة وم�ساءلة احلكومة القائمة عرب الإنرتنت
و تفعيل م�شاركة املجتمع املدين يف �صياغة ال�سيا�سات وتوظيف الو�سائل التكنولوجية

احلديثة لإتاحة املعلومات مثل :البوابات الإلكرتونية وال�شبكات القومية على الإنرتنت ،وتفعيل
دور احلكومة الإلكرتونية كقناة لإتاحة املعلومات وتوفري �آلية لتحقيق ال�شفافية والنزاهة

(رفاعي2008 ،م؛ م�رسة2009،؛ الغرباوي ،)2011 ،كما �أكد غيطا�س ( )2011على دور تكنولوجيا

املعلومات واالت�صاالت يف دعم الدميقراطية وحرية التعبري والر�أي ،و�أن املتغريات التي �شهدتها
ال�ساحة الإقليمية م�ؤخرا ً من ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت خالل مواقع
التوا�صل االجتماعي (الفي�س بوك – توتري – اليوتيوب – املدونات  -املنتديات) وو�سائل الإعالم

احلديثة ،ي�رست بدرجة كبرية ممار�سة الدميقراطية بكافة �صورها وخا�صة حرية التعبري عن الر�أي

واملطالبة بتداول ال�سلطة بناء على �إرادة اجلماهري واحرتام حقوق الإن�سان.

ولعل هذا ما �أ�شارت �إليه نتائج درا�سة ديبورا ( )Deborah, 2006عن مدى قدرة وم�ساهمة

الإنرتنت يف الإ�صالح الدميقراطي و�إيجاد ثقافة مدنية يف العامل العربي (م�رص ،الأردن� ،سلطنة
عمان) وبا�ستخدام بيانات الدرا�سات اال�ستق�صائية واملقابالت واملالحظة� ،إىل �أن �شبكة الإنرتنت

متكن من امل�شاركة املدنية يف تلك الدول ،حتى و�إن كانت الأ�شكال امل�ؤ�س�سية للدميقراطية ال
تزال حمدودة يف �أح�سن الأحوال.

وحينما يتم تناول �أو�ضاع الدميقراطية الإلكرتونية مب�رص جند �أنه على الرغم من �سعي

احلكومة الإلكرتونية لتقدمي املزيد من تقنيات املعلومات التي ت�ساعد املواطن امل�رصي على
مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية املكفولة له د�ستوريًا على �أر�ض الواقع ،ف�إن هناك العديد من
التحديات التي توجد يف الواقع والتي حتول دون مبا�رشة تلك احلقوق نظرًا لغياب كثري من تلك

اخلدمات املدنية وال�سيا�سية على بوابة احلكومة الإلكرتونية امل�رصية .ومنها على �سبيل املثال
ال احل�رص :خدمات �سجالت الناخبني والتي ت�شمل كل ال�سكان يف �سن االنتخاب وخدمات

الإدالء ب�أ�صوات الناخبني عرب بوابة احلكومة الإلكرتونية وخدمات م�شاركة املواطنني يف احلياة

ال�سيا�سية بالتعرف على املنظمات الأهلية العديدة واملتنوعة مثل :منظمات املجتمع املدين
والتعاونيات والنقابات املهنية والأحزاب ال�سيا�سية ،وت�شمل تلك اخلدمات :التعرف على برامج

تلك املنظمات الأهلية وكيفيه امل�شاركة فيها ...الخ.

يف �ضوء ما �سبق عر�ضه يتبني �أن الدميقراطية الإلكرتونية �أ�صبحت �إحدى البدائل احلتمية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
لتعزيز م�شاركة املواطنني -وب�صفة خا�صة ال�شباب يف بيئتنا العربية -يف كافة الأن�شطة

التي كفلت مزيدا ً من احلرية� ،إال �أنه كما مت الإ�شارة �إليه م�سبقًا تواجه تلك امل�شاركات العديد

من التحديات كانعدام الثقة والر�ؤية امل�شرتكة للمواطنني من تلك الفئة العمرية �أو وجود
قيود ت�رشيعية �أو فجوة الرقمية .

م�شكلة الدرا�سة

�إن حتقيق الدميقراطية الت�شاركية التي ينخرط فيها النا�س يف عملية اتخاذ القرار على

ٍ
واف ،بيد �أن
كل م�ستوى من م�ستويات احلكومة قد ال يكون ممكنًا على �أر�ض الواقع ب�شكل

فر�صا متعددة لتعزيز وا�ستكمال الآليات القائمة
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت قد وفرت
ً
على هذه الدميقراطية من خالل الرتكيز على توفري �سبل الو�صول �إىل املعلومات ،وت�سهيل

امل�شاركة يف اجلماعات على الإنرتنت والت�صويت على اال�ستفتاءات املختلفة ،وم�ساعدة
امل�شاركني ملعرفة املزيد عن البدائل املمكنة ،واملعوقات والآثار املرتتبة على هذه البدائل ،وتقدمي

املعونة لهم يف حتديد خياراتهم .

وعلى �صعيد �أخر ومبا �أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �صارت جزءا ً من الثقافة احلالية

للطالب باعتبارهم مواطني الغد ،وباعتبار املدر�سة �إحدى امل�ؤ�س�سات الرتبوية الهامة التي
ميكن �أن تكون راف ًدا �أ�سا�سيًا لنمو وتفعيل امل�شاركة وا�ستخدام الدميقراطية بتطبيقاتها

الإلكرتونية؛ و�إطالع الطالب على �أهم الق�ضايا االجتماعية وال�سيا�سية املحيطة بهم بل

وزيادة وعيهم ب�أهمية امل�شاركة؛ مما ي�ؤثر ب�شكل حا�سم على م�ستوى م�شاركتهم امل�ستقبلية
يف بيئتهم العملية.

ومن خالل ا�ستعرا�ض بع�ض الدرا�سات ال�سابقة التي تناولت ت�صورات املعلمني والطالب

نحو الدميقراطية الإلكرتونية؛ وتو�صيات العديد منها ب�رضورة �إدماج عنا�رص الدميقراطية
الإلكرتونية يف تعليم ما قبل اخلدمة للمعلمني ،وقناعة الكثري منهم ب�أهمية الدميقراطية

الإلكرتونية على الرغم من ندرة م�شاركتهم يف ال�سيا�سة الإلكرتونية.

يف �ضوء ما �سبق ت�أتي هذه الدرا�سة بو�صفها درا�سة �أولية لت�ستك�شف ت�صورات طالب

الدبلوم العام -الت�أهيل الرتبوي -بجامعة الأزهر حول وجهة نظرهم نحو الدميقراطية

الإلكرتونية و�أهميتها ،حيث �أن ت�صوراتهم نحوها تعمل كموجهات �سلوكية لهم فيما بعد
�أثناء تعاملهم وتدري�سهم لطالبهم.

املجلد  14العدد  2يونيو 2013
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�أ�سئلة الدرا�سة
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�إن هذه الدرا�سة تهدف حتدي ًدا �إىل الإجابة عن ال�س�ؤالني التاليني:

 )1ما الت�صورات التي يحملها طالب الدبلوم العام -الت�أهيل الرتبوي -بجامعة الأزهر جتاه

مفهوم الدميقراطية الإلكرتونية؟.

 )2هل تختلف تلك الت�صورات بوجود بع�ض املتغريات مثل اجلن�س وامل�ؤهل العلمي؛ والتخ�ص�ص

التدري�سي؛ ونوع التعليم الذي يتم التدري�س فيه ،و�سنوات اخلربة واحل�صول على دورات تدريبية
يف الكمبيوتر؟.

هدف الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف على ت�صورات طالب الدبلوم العام -الت�أهيل الرتبوي-

بجامعة الأزهر جتاه مفهوم الدميقراطية الإلكرتونية يف �ضوء بع�ض املتغريات وهى :اجلن�س
وامل�ؤهل العلمي؛ والتخ�ص�ص التدري�سي؛ ونوع التعليم الذي يتم التدري�س فيه؛ واملرحلة

الدرا�سية ،و�سنوات اخلربة واحل�صول على دورات تدريبية يف الكمبيوتر.

�أهمية الدرا�سة

ميكن �إجمال �أهمية الدرا�سة يف النقاط التالية:

· �إن ت�صورات طالب الدبلوم العام نحو الدميقراطية الإلكرتونية تعمل ك�إطار عمل توجه
�سلوكياتهم وممار�ساتهم فيما بعد �أثناء تدري�سهم لطالبهم يف غرفة ال�صف حيث تزودهم

ح�سن حتقيقه ،كما
ب�أ�ساليب التدري�س وطرقه املختلفة والعوامل التي ت�ساعد على التعلم و ٌ

�إنها ذات عالقة مبا�رشة مبنظومة القيم واالجتاهات التي يجدر باملعلم غر�سها لدى طلبته.

· �إنها تعد من الدرا�سات القليلة التي تتناول مو�ضو ًعا حيويًا يف جمال تنامي بيئة الدميقراطية
الإلكرتونية و�أ�ساليب التعبري عن الر�أي بحرية ،نتيجة ملا توفره �شبكة الإنرتنت من احلماية نوعا

ما يف البيئات العربية ب�شكل عام ،والبيئة امل�رصية ب�شكل خا�ص.

· تعترب هذه الدرا�سة حلقة مكملة ل�سل�سة الدرا�سات املتعلقة بالدميقراطية الإلكرتونية

و�سبل تفعيلها يف الأجواء العربية ،والتي ميكن �أن ت�ساهم يف �إثراء املكتبة العربية.

· تتمتع الدرا�سة بفائدة عملية من حيث �إنها ت�ساعد امل�سئولني يف الدولة على اتخاذ القرارات،

وتبني ا�سرتاتيجيات يف جمال تدعيم الدميقراطية الإلكرتونية من جهة ،وجمال التعرف على
�أكرث الأ�ساليب التي تفعل امل�شاركة الدميقراطية الإلكرتونية من جهة �أخرى.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
م�صطلحات الدرا�سة

املعلومات واالت�صاالت الرقمية يف �إنتاج وجمع وت�صنيف وحتليل وتداول جميع املعلومات
والبيانات واملعارف املتعلقة مبمار�سة قيم الدميقراطية و�آلياتها املختلفة ،بغ�ض النظر عن

الدميقراطية وقالبها الفكري ومدى انت�شارها و�سالمة مق�صدها وفاعليتها يف حتقيق �أهدافها”،

وتعرفها الدرا�سة احلالية ب�أنها” �شكل من �أ�شكال الدميوقراطية املبا�رشة التي ت�ستعمل �شبكة
الإنرتنت وتقنيات ات�صال �أخرى لتجاوز بطء وبريوقراطية الدميقراطية التقليدية”

طالب الدبلوم العام-الت�أهيل الرتبوي :طالب الت�أهيل هم معلمون عاملون بالتعليم قبل
اجلامعي وخا�صة باملعاهد الأزهرية يف هذه الدرا�سة ،وغري حا�صلني على �أي م�ؤهل تربوي

ي�ؤهلهم للرتقي والفوز مبميزات الكادر اخلا�ص للمعلم.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
منهج الدرا�سة

ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي نظرًا ملالءمته لطبيعة الدرا�سة

و�أغرا�ضها.

جمتمع الدرا�سة وعينة الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من طالب الدبلوم العام -الت�أهيل الرتبوي -بجامعة الأزهر للعام

الدرا�سي 2010/2009م والبالغ عددهم ( )18821طالبا ً وطالبة موزعني على �أحد ع�رش مركزًا

يف اجلمهورية� ،أما عينة الدرا�سة فقد بلغ جمموع �أفرادها ( )902من الطالب والطالبات من

جممل خم�س مراكز (مت التطبيق مبراكز :الإ�سماعيلية ،املن�صورة ،القاهرة� ،سوهاج� ،أ�سيوط) بواقع

( )5919طالبا ً وطالبة بهذه املراكز ،واجلدول رقم ( )1يبني توزيع �أفراد ح�سب متغريات الدرا�سة.

اجلدول رقم ()1
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة ح�سب املتغريات ال�شخ�صية.
الن�سبة املئوية
العدد
املتغـ ـ ـ ـ ــري
%52.2
471
ذكر
اجلن ــ�س
%47.8
431
�أنثي
%24.5
221
بكالوريو�س
%75.4
680
لي�سان�س
امل�ؤهل العلمي
%0.1
1
دبلوم معلمني
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املتغـ ـ ـ ـ ــري
التخ�ص�ص التدري�سي
اخلربة يف جمال التدري�س
نوع التعليم الذي يتم التدري�س فيه
احل�صول على دورات يف الكمبيوتر

علمي
�أدبي
�أقل من � 5سنوات
� 5سنوات ف�أكرث
ابتدائي
�إعدادي
ثانوي
نعم
ال

العدد
262
640
681
221
530
210
162
529
373

الن�سبة املئوية
%29
%71
%75.5
%24.5
%58.8
%23.2
%18
%58.6
%41.4

حدود الدرا�سة

تعتمد نتائج الدرا�سة احلالية على حدود عينة البحث املتمثلة يف طالب الدبلوم العام

بجامعة الأزهر -الت�أهيل الرتبوي -للعام الدرا�سي 2010/2009م؛ كما تقت�رص حدود هذه
الدرا�سة على خم�سة حماور ت�شكل يف جمملها �أهم �سمات الدميقراطية الإلكرتونية؛ وهى
كاالتي:

( )1امل�شاركة الدميقراطية.

( )3الن�شاطات ال�سيا�سية عرب الإنرتنت.
( )5متطلبات �سد الفجوة الرقمية.

( )2ال�شفافية والثقة الإلكرتونية.
(� )4أنظمة االقرتاع الإلكرتونية.

�أداة الدرا�سة

قام الباحث بت�صميم ا�ستبانة لت�صورات طالب الدبلوم العام -الت�أهيل الرتبوي -بجامعة

الأزهر نحو الدميقراطية الإلكرتونية يف �ضوء ما جاء يف الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة
واال�ستعانة ب�آراء املحكمني ،وقد مت تدرج الفقرات وفقً ا ل�سلم ليكرت اخلما�سي لتقدير درجات

ت�صورات طالب الدبلوم العام نحو الدميقراطية الإلكرتونية ،بدرجة (موافق بدرجة كبرية ج ًدا،
موافق بدرجة كبرية ،موافق بدرجة متو�سطة ،موافق بدرجة قليلة ،ال �أوافق)؛ ومن �أجل احلكم

على املتو�سطات احل�سابية ب�أنها منخف�ضة �أو متو�سطة �أو عالية �أو عالية ج ًدا مت اعتماد املدى

التايل يف اجلدول رقم (. )2

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

وتكونت اال�ستبانة من  33فقرة حيث ا�شتمل اجلزء الأول من اال�ستبانة على معلومات

أي�ضا على بيانات عامة عن املبحوث �شملت :نوع
عامة عن عنوان الدرا�سة وهدفها ،وا�شتمل � ً

اجلن�س وامل�ؤهل العلمي؛ والتخ�ص�ص التدري�سي واخلربة يف جمال التدري�س ،ونوع التعليم الذي
يتم التدري�س فيه ،واحل�صول على دورات يف الكمبيوتر.

�أما اجلزء الثاين من اال�ستبانة فقد ق�سم �إىل ق�سمني :حماور الدرا�سة وفقرات كل حمور،

وهناك درجات تقدير لقيا�س ت�صورات الدبلوم العام نحو الدميقراطية الإلكرتونية ،وقد �صممت

�إجابة الفقرات بحيث ت�أخذ درجة املوافقة بدرجة كبرية ج ًدا ( )5درجات ،واملوافقة بدرجة كبرية
( )4درجات ،و�أوافق بدرجة متو�سطة ( )3درجات ،و�أوافق بدرجة قليلة ( ،)2بينما ال �أوافق ت�أخذ
( )1درجة.

�صدق الأداة وثباتها

للتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة مت االعتماد على طريقة �صدق املحكمني؛ لذا عر�ضت

اال�ستبانة ب�صورتها الأولية على جمموعة من الأ�ساتذة و�أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة

الأزهر.

وقد طلب منهم �إبداء الر�أي واملالحظة حول مدى �صحة الفقرات ومنا�سبتها ملعرفة

ت�صورات طالب الدبلوم العام-الت�أهيل الرتبوي ،-ومت �أخذ املالحظات واملقرتحات حول الفقرات
واملجاالت ،ويف �ضوئها مت تعديل وتطوير الأداة حتى ا�ستقرت يف �صورتها النهائية.

ولقيا�س ثبات الأداة مت ا�ستخدام معامل (�ألفا -كرونباخ) للثبات بطريقة االت�ساق الداخلي،

حيث بلغ معامل ثبات الأداة الكلية ( )0.81وهو معامل ثبات ميكن الوثوق به .واجلدول رقم ()3

يبني قيم ثبات الأداة الكلية ،واملحاور اخلم�سة الفرعية لها:

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

اجلدول رقم ()2
يو�ضح مدى ودرجة اال�ستجابة وف ًقا ملقيا�س ليكرت اخلما�سي
املــدى
م�ستوى املوافقة
5-4.50
موافق بدرجة كبرية جدً ا
4.49-3.50
موافق بدرجة كبرية
3.49-2.50
موافق بدرجة متو�سطة
2.49-1.50
موافقة بدرجة قليلة
1.49-1
ال �أوافق
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د .ع�صام رم�ضان

اجلدول رقم ()3
قيمة كرونباخ �ألفا لالت�ساق الداخلي ملحاور الدميقراطية الإلكرتونية
معامل الثبات
عدد الفقرات
بيان املحور
0.87
6
امل�شاركة الدميقراطية
0.72
9
ال�شفافية والثقة الإلكرتونية
0.78
6
الأن�شطة ال�سيا�سية عرب الإنرتنت
0.69
7
�أنظمة االقرتاع الإلكرتوين
0.78
5
متطلبات �سد الفجوة الرقمية
0.81
33
اال�ستبانة الكلية

الأ�ساليب الإح�صائية

مت ا�ستخدام برنامج احلزم الإح�صائية يف العلوم االجتماعية ( )SPSSيف حتليل املعلومات،

حيث ا�ستخدمت املعاجلات الإح�صائية التالية:

 )1مقيا�س االت�ساق الداخلي( معامل �ألفا –كرونباخ) (. )Alpha- Choronbach

 )2املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية من �أجل حتديد ت�صورات العينة حول �أبعاد

الدميقراطية الإلكرتونية وترتيبها تب ًعا لأهميتها من وجهة نظرهم.

 )3اختبار ( ،)Independent Sample T-Testللتعرف على دالالت الفروق بني املتو�سطات

ملتغريات اجلن�س والتخ�ص�ص التدري�سي ،واخلربة واحل�صول على دورات كمبيوتر.

 )4حتليل التباين الأحادي ( ،)One Way ANOVAوذلك للوقوف على الفروق بني متغريي

امل�ؤهل العلمي ونوع التعليم الذي يتم التدري�س فيه بالن�سبة ملحاور الدرا�سة.

نتائج الدرا�سة

هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على ت�صورات طالب الدبلوم العام من الت�أهيل الرتبوي نحو

الدميقراطية الإلكرتونية� ،إ�ضافة �إىل التعرف على �أثر :متغريات اجلن�س ،وامل�ؤهل العلمي،

واخلربة ،ونوع التعليم الذي يتم التدري�س فيه ،واحل�صول على دورات يف الكمبيوتر ،والتخ�ص�ص

التدري�سي على هذه الت�صورات ،وبعد جمع بيانات الدرا�سة ومعاجلتها �إح�صائيًا بربنامج
عر�ضا لنتائج الدرا�سة تب ًعا لأ�سئلتها:
( )SPSSيقدم الباحث
ً

� اً
أول :عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :ما الت�صورات التي يحملها طالب الدبلوم العام -الت�أهيل الرتبوي-

بجامعة الأزهر جتاه مفهوم الدميقراطية الإلكرتونية؟

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والرتتيب
واجلدول �أدناه يبني ذلك.

اجلدول رقم ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدرا�سة
من الطالب حول حماور الدرا�سة مرتبة تنازليًا.
االنحراف
املتو�سط
درجة املوافقة
الرتتيب الن�سبي
حم ــور
املعياري
احل�سابي
كبرية جدً ا
0.28
4.57
1
امل�شاركة الدميقراطية
كبرية
0.92
4.09
2
�أنظمة االقرتاع الإلكرتوين
كبرية
0.80
3.86
3
متطلبات �سد الفجوة الرقمية
كبرية
0.48
3.78
4
ال�شفافية والثقة الإلكرتونية
متو�سطة
0.74
2.88
5
الأن�شطة ال�سيا�سية عرب الإنرتنت
كبرية
0.51
3.84
الأداة ككل
يت�ضح من اجلدول رقم (� )4أن ت�صورات طالب الدبلوم العام من الت�أهيل الرتبوي حول

الدميقراطية الإلكرتونية قد بلغت درجة املوافقة على جميع املحاور (كبرية) مبتو�سط ح�سابي
( )3.84وانحراف معياري ( ،)0.51حيث جاء حمور �أنظمة امل�شاركة الدميقراطية يف املرتبة الأوىل

مبتو�سط ح�سابي ( )4.57وانحراف معياري ( ،)0.28بينما جاء حمور �أنظمة االقرتاع الإلكرتوين
يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي ( )4.09وانحراف معياري ( ،)0.92ويف املرتبة الثالثة جاء

حمور متطلبات �سد الفجوة الرقمية مبتو�سط ح�سابي ( )3.86وانحراف معياري ( ،)0.80واحتل
حمور ال�شفافية والثقة الإلكرتونية املرتبة الرابعة مبتو�سط ح�سابي ( )3.78وانحراف معياري

( ،)048و�أخريًا جاء حمور الأن�شطة ال�سيا�سية عرب الإنرتنت يف املرتبة اخلام�سة مبتو�سط ح�سابي
( )2.88وانحراف معياري (.)0.74

ولتحديد مدى ا�ستجابة �أفراد العينة على فقرات كل حمور ب�صورة تف�صيلية مت �إيجاد

املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،والرتتيب الن�سبي لفقرات كل حمور على حدي

مبينه كما يلي:

�أوال :فقرات حمور امل�شاركة الدميقراطية:

وتو�ضحها النتائج يف اجلدول رقم ( ،)5حيث �أتي ترتيب الفقرات على هذا املحور بالت�سل�سل

التايل ( )5،3،6،2،1،4ليبلغ املتو�سط احل�سابي لهم على التوايل ()4.77( )4.96( )4.97( )4.98

(.)4.18( )4.27

املجلد  14العدد  2يونيو 2013
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الرقم

اجلدول رقم ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة
الدرا�سة من الطالب حول امل�شاركة الدميقراطية
الرتتيب املتو�سط االنحراف
الفقرات
الن�سبي احل�سابي املعياري

حث املواطنني على امل�شاركة ب�إيجابية يف االنتخابات عرب
الدوائر االنتخابية املختلفة.
زيادة التوعية الدميقراطية من خالل تقلي�ص احلواجز
ال�سيا�سية و�إ�شراك كافة فئات املجتمع املدين.
تفعيل �أدوار منظمات املجتمع املدين يف رقابة الأداء احلكومي
عرب �آليات متعددة.
تقييم احتياجات املواطنني من خالل درا�سة تعليقاتهم حول
�أهم الق�ضايا املطروحة على �شبكة الإنرتنت  -تغذية مرتدة
للمواطنني .-
ا�ستخدام امل�سوح وا�ستطالعات الر�أي عرب الإنرتنت يف تفعيل
�آليات مبد�أ امل�شاورة الإلكرتونية بني احلكومة واملواطنني.
حتفيز العمل التطوعي لدى املواطنني خلدمة املجتمع عرب
املواقع الإلكرتونية احلكومية.

-5
-3
-6
-2
-1
-4

درجة
املوافقة

1

4.98

0.12

كبرية جدً ا

2

4.97

0.18

كبرية جدً ا

3

4.96

0.80

كبرية جدً ا

4

4.77

0.41

كبرية جدً ا

5

4.27

0.80

كبرية

6

4.18

0.83

كبرية

ثانيًا :فقرات حمور ال�شفافية الإلكرتونية

ويو�ضحها اجلدول رقم ( ،)6حيث �أتي ترتيب الفقرات على هذا املحور بالت�سل�سل التايل

( )9،8،7،12،10،11،14،15،13ليبلغ املتو�سط احل�سابي لهم على التوايل ()4.46( )4.50( )4.91
(.)2.81( )3.07( )3.09( )3.53( )3.54( )4.04

اجلدول رقم ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدرا�سة
من الطالب حول ال�شفافية والثقة الإلكرتونية
الرقم

الفقرات

9

ال�شفافية يف توافر ون�شر املعلومات والبيانات من قبل
امل�ؤ�س�سات العامة ل�ضمان الو�صول �إليها.
تتبع الطلبات املقدمة من املواطنني عرب اخلدمات احلكومية
الإلكرتونية وعدم االكتفاء بالرد الآيل عليها.
االحتكام �إىل ا�ستفتاءات املواطنني قبل اتخاذ القرارات
احلكومية �أو الت�شريعية الهامة.
توافر املخططات والر�سوم البيانية التي تلخ�ص �إيرادات
الدولة و�أولويات امليزانيات ال�سنوية.
ن�شر تقارير الأجهزة الرقابية عن م�ستوى �أداء امل�ؤ�س�سات
احلكومية ب�صفة دورية.
تقييم اجتاهات الإنفاق احلكومي وجهات �صرفها عرب
ال�سنوات املختلفة من خالل ر�سوم بيانية تو�ضح ذلك.
�إن�شاء نظام �إليكرتوين للجمهور للتعليق على بنود جدول
�أعمال اجلل�سات العامة.
�إتاحة االطالع على املعلومات واملناف�سات احلكومية
للتوريدات املتعلقة مبناق�صات ال�سلع واخلدمات.
ن�شر وثائق االجتماعات احلكومية وجداول الأعمال مبا
يت�ضمنه ذلك من مالحظات حول اجلل�سات العلنية.

8
7
12
10
11
14
15
13

الرتتيب
الن�سبي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

1

4.91

0.540

2

4.50

0.50

3

4.46

0.88

درجة
املوافقة
كبرية
جدً ا
كبرية
جدً ا
كبرية

4

4.04

1.180

كبرية

5

3.54

0.490

كبرية

6

3.53

1.110

كبرية

7

3.09

1.200

متو�سطة

8

3.07

1.230

متو�سطة

9

2.81

0.830

متو�سطة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
ثالثًا :فقرات حمور الأن�شطة ال�سيا�سية عرب الإنرتنت
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( )18،20،17،16،21،19ليبلغ املتو�سط احل�سابي لهم على التوايل ()2.86( )2.95( )3.13( )3.45
(.)2.09( )2.82

الرقم
18
20
17
16
21
19

اجلدول رقم ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدرا�سة
من الطالب حول الأن�شطة ال�سيا�سية عرب الإنرتنت
الرتتيب املتو�سط االنحراف
الفقرات
الن�سبي احل�سابي املعياري
�إتاحة امل�شاركة بالتعليقات يف اجلل�سات واملناق�شات
0.83
3.45
1
ال�سيا�سية �أو االجتماعية عرب �شبكة الإنرتنت.
يف
املر�شحني
وجود نوع من املناظرات الإلكرتونية بني
1.57
3.13
2
العملية االنتخابية تديرها م�ؤ�س�سات حيادية يف الدولة.
التعبري عن الر�أي حول �أهم الق�ضايا ال�سيا�سية
واالجتماعية عرب ر�سائل  SMSوو�سائل الإنرتنت
1.18
2.95
3
املتعددة ( الربيد الإلكرتوين؛ املدونات وال�شبكات
االجتماعية...الخ).
املواطنني
بني
واالجتماعية
ال�سيا�سية
مناق�شة الق�ضايا
1.28
2.86
4
وم�سئويل احلكومة عرب و�سائط الإنرتنت املتعددة.
طرح ومناق�شة الربامج االنتخابية عرب �شبكة الإنرتنت
1.34
2.82
5
للم�ؤ�س�سات املجتمعية املختلفة ( �سيا�سية ،ت�شريعية،
خدمية...،الخ).
التعليقات
با�ستخدام
احلكومية
القرارات
الت�أثري على
1.24
2.09
6
املن�شورة على مواقع الإنرتنت.

درجة
املوافقة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
قليلة

راب ًعا :فقرات حمور �أنظمة االقرتاع الإلكرتوين

وتو�ضحها النتائج يف اجلدول رقم ( ،)8حيث �أتي ترتيب الفقرات على هذا املحور بالت�سل�سل

التايل ( )26،23،25،27،28،22،24ليبلغ املتو�سط احل�سابي لهم على التوايل (،)4.54( ،)4.91
(.)3.36( ،)3.81( ،)3.85( ،)3.86( ،)4.31

الرقم

اجلدول رقم ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدرا�سة
من الطالب حول �أنظمة االقرتاع الإلكرتونية
الرتتيب املتو�سط االنحراف
الفقرات
الن�سبي احل�سابي املعياري
 26وجود نظام �أمني ل�ضمان �سرية ودقة �آليات الت�صويت
0.55
4.91
1
الإلكرتوين ملنع التالعب �أو االخرتاق.
االنتخابية
املر�شحني
توافر معلومات وافية عن برامج
0.83
4.54
2
 23واملواقع الإلكرتونية اخلا�صة بذلك.
ا�ستخدام �آليات ت�صويت �إليكرتونية متعددة (البطاقات
0.82
4.31
3
 25املثقبة �أو وحدات امل�سح الب�صري �أو الت�سجيل الإلكرتوين
املبا�شر �أو الربيد الإلكرتوين...الخ).

درجة
املوافقة
كبرية جدً ا
كبرية جدً ا
كبرية
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27
28
22
24

تابع اجلدول رقم ()8
الرتتيب
الفقرات
الن�سبي
�إمكانية مبا�شرة عملية االقرتاع لذوي االحتياجات
4
اخلا�صة وذوي املنا�صب احل�سا�سة من خالل مواقع
العمل �أو املنازل عرب الإنرتنت.
إتاحة
�
عرب
امل�شاركة
من
متكني املقيمني باخلارج
5
الت�صويت الإلكرتوين.
عرب
إجراءاتها
�
و
االنتخابية
باحلقوق
ن�شر الوعي الثقايف
6
املواقع الإلكرتونية املخ�ص�صة لذلك.
عر�ض جداول وقواعد البيانات اخلا�صة ب�أ�سماء الناخبني
7
ون�شرها عرب �شبكة الإنرتنت.

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
املوافقة

3.86

1.60

كبرية

3.85

1.28

كبرية

3.81

1.06

كبرية

3.36

1.46

متو�سطة

خام�سا :فقرات حمور متطلبات �سد الفجوة الرقمية
ً

ويو�ضحها اجلدول رقم ( ،)9حيث �أتي ترتيب الفقرات على هذا املحور بالت�سل�سل التايل

( )31،33،32،30،29ليبلغ املتو�سط احل�سابي لهم على التوايل (،)3.58( ،)3.63( ،)4.49( ،)4.53
(.)3.05

الرقم
31
33
32
30
29

اجلدول رقم ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدرا�سة
من الطالب حول متطلبات �سد الفجوة الرقمية
درجة
الرتتيب املتو�سط االنحراف
الفقرات
املوافقة
الن�سبي احل�سابي املعياري
القدرة على البحث عن املعلومات ال�سيا�سية واالجتماعية
 0.840كبرية جيدً ا
4.53
1
واالقت�صادية.
يف
إنرتنت
ل
ا
ا�ستخدام
حول
واملواقف
اخلربات
توافر
كبرية
0.50
4.49
2
الت�صويت الإلكرتوين.
كبرية
1.63
3.63
3
املهارة يف الت�أكد من م�صداقية املعلومات املن�شورة.
القدرة على امل�شاركة يف االجتماعات الإلكرتونية
كبرية
1.47
3.58
4
املدنية.
متو�سطة
1.26
3.05
5
القدرة على البحث عن املعلومات احلكومية.

عر�ض النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

ن�ص هذا ال�س�ؤال على :هل تختلف تلك الت�صورات بوجود بع�ض املتغريات مثل اجلن�س

وامل�ؤهل العلمي؛ والتخ�ص�ص التدري�سي؛ ونوع التعليم ،و�سنوات اخلربة واحل�صول على دورات
تدريبية يف الكمبيوتر؟.

النتائج املتعلقة مبتغري اجلن�س

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال فيما يتعلق مبتغري اجلن�س مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
واالنحرافات املعيارية واختبار(ت) لإيجاد الفروقات يف تقديرات الطالب لدرجة املوافقة يف

اجلدول رقم ()10
نتائج اختبار(ت) للمجموعات امل�ستقلة للطالب على حماور اال�ستبانة تب ًعا ملتغري اجلن�س

الذكور=471
حمور
املتو�سط االنحراف
0.29
4.58
امل�شاركة الدميقراطية
ال�شفافية والثقة الإلكرتونية
3.74
0.49
0.73
الأن�شطة ال�سيا�سية عرب الإنرتنت 2.83
0.93
4.03
�أنظمة االقرتاع الإلكرتوين
0.81
3.80
متطلبات �سد الفجوة الرقمية
0.52
3.80
الدرجات الكلية
(قيمة ت اجلدولية== * )1.96دالة عند م�ستوى ()0.05≥α

الإناث=431
املتو�سط االنحراف
0.27
4.57
3.81
0.48
0.75
2.94
0.91
4.16
0.79
3.92
0.51
3.88

الفرق
0.01
0.070.110.130.120.08-

قيمة
(ت)
0.418
2.182.0932.1982.2602.437-

م�ستوى

الداللة *
*0.675
*0.029
*0.036
*0.028
*0.024
*0.014

يت�ضح من اجلدول رقم (� )10أنه ال توجد فروق �إح�صائية دالة عند م�ستوى ( )0.05على

حمور امل�شاركة الدميقراطية كما يراها الطالب تعزى �إىل متغري اجلن�س ،بينما كانت الفروق
دالة �إح�صائيًا على حماور امل�شاركة الدميقراطية وال�شفافية والثقة الإلكرتونية؛ والأن�شطة
ال�سيا�سية عرب الإنرتنت؛ �أنظمة االقرتاع الإلكرتوين؛ ومتطلبات �سد الفجوة الرقمية؛ والدرجة

الكلية ملحاور اال�ستبانة بني الذكور والإناث ل�صالح الإناث.

النتائج املتعلقة مبتغري امل�ؤهل العلمي:

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال فيما يتعلق مبتغري امل�ؤهل العلمي مت ا�ستخدام حتليل التباين

الأحادي لإيجاد الفروقات يف تقديرات الطالب لدرجة املوافقة يف الت�صور نحو الدميقراطية
الإلكرتونية ،واجلدول رقم ( )11يبني ذلك.

اجلدول رقم ()11
نتائج حتليل التباين الأحادي للفروق يف ت�صورات طالب الدبلوم العام نحو
الدميقراطية الإلكرتونية تب ًعا ملتغري امل�ؤهل العلمي
م�ستوى
قيمة
متو�سط
جمموع
درجات
حمور
(ف)
املربعات
املربعات
م�صدر التباين احلرية
الداللة *
3.027
6.053
2
بني املجموعات
0.363 1.014
2.985
2683.929
899
امل�شاركة الدميقراطية داخل املجموعات
2689.982
901
املجموع الكلي

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

الت�صور نحو الدميقراطية الإلكرتونية ،واجلدول رقم ( )10يبني ذلك.
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حمور
ال�شفافية والثقة
الإلكرتونية
الأن�شطة ال�سيا�سية عرب
الإنرتنت
�أنظمة االقرتاع
الإلكرتوين
متطلبات �سد الفجوة
الرقمية

تابع اجلدول رقم ()11
جمموع
درجات
املربعات
م�صدر التباين احلرية
97.271
2
بني املجموعات
17412.711
899
داخل املجموعات
17509.982
901
املجموع الكلي
30.819
2
بني املجموعات
18045.225
899
داخل املجموعات
18076.044
901
املجموع الكلي
206.475
2
بني املجموعات
37737.570
899
داخل املجموعات
37944.044
901
املجموع الكلي
26.224
2
بني املجموعات
14751.753
899
داخل املجموعات
14777.978
901
املجموع الكلي

متو�سط
املربعات
48.635
19.369

قيمة
(ف)

م�ستوى
الداللة *

2.511

0.082

15.410
20.073

0.768

0.464

103.237
41.977

2.459

0.086

13.112
16.409

0.799

0.450

قيمة (ف) اجلدولية عند م�ستوى داللة (2.995 =)0.05≥α

يت�ضح من اجلدول رقم (� )11أنه ال توجد فروق �إح�صائية دالة عند م�ستوى ( )0.05على

جميع حماور اال�ستبانة كما يراها الطالب تعزى �إىل متغري امل�ؤهل العلمي ،حيث كانت قيم
«ف» املح�سوبة �أقل من قيمتها اجلدولية.

النتائج املتعلقة مبتغري التخ�ص�ص التدري�سي

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال فيما يتعلق مبتغري التخ�ص�ص التدري�سي مت ا�ستخدام املتو�سطات

احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار(ت) لإيجاد الفروقات يف تقديرات الطالب لدرجة املوافقة
يف الت�صور نحو الدميقراطية الإلكرتونية ،واجلدول رقم ( )12يبني ذلك.

اجلدول رقم ()12
نتائج اختبار(ت) للمجموعات امل�ستقلة للطالب على حماور اال�ستبانة
تب ًعا ملتغري التخ�ص�ص التدري�سي
حمور
امل�شاركة الدميقراطية
ال�شفافية والثقة الإلكرتونية
الأن�شطة ال�سيا�سية عرب
الإنرتنت
�أنظمة االقرتاع الإلكرتوين

علمي=262
املتو�سط االنحراف
0.2931
4.57
0.49
3.73

�أدبي=640
املتو�سط االنحراف
0.28
4.57
0.48
3.79

الفرق

قيمة
(ت)

م�ستوى
الداللة *

0.00
0.06-

0.074
1.62-

0.941
0.104

2.84

0.74

2.90

0.74

0.06-

1.15-

0.248

4.02

0.93

4.12

0.92

0.1-

1.54-

0.123

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع اجلدول رقم ()12
الفرق
0.080.06-

قيمة
(ت)
1.281.60-

م�ستوى

الداللة *

0.199
0.109

يت�ضح من اجلدول رقم (� )12أنه ال توجد فروق �إح�صائية دالة عند م�ستوى ( )0.05على

حماور اال�ستبانة كما يراها الطالب تعزى �إىل متغري التخ�ص�ص التدري�سي.

النتائج املتعلقة مبتغري نوع التعليم الذي يتم التدري�س فيه

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال فيما يتعلق مبتغري نوع التعليم الذي يتم التدري�س فيه مت ا�ستخدام

حتليل التباين الأحادي لإيجاد الفروقات يف تقديرات الطالب لدرجة املوافقة يف الت�صور نحو

الدميقراطية الإلكرتونية ،واجلدول رقم ( )13يبني ذلك.

اجلدول رقم ()13
نتائج حتليل التباين الأحادي للفروق يف ت�صورات طالب الدبلوم العام نحو الدميقراطية
الإلكرتونية تب ًعا ملتغري نوع التعليم الذي يتم التدري�س فيه
م�ستوى
قيمة
متو�سط
جمموع
درجات
حمور
(ف)
املربعات
املربعات
م�صدر التباين احلرية
الداللة*
373.
0.747
2
بني املجموعات
0.883
0.125 2.991
امل�شاركة الدميقراطية داخل املجموعات
2689.236
899
2689.982
901
املجموع الكلي
11.359
22.718
2
بني املجموعات
ال�شفافية والثقة
0.558
0.584 19.452 17487.264 899
داخل املجموعات
الإلكرتونية
17509.982 901
املجموع الكلي
14.275
28.549
2
بني املجموعات
الأن�شطة
0.491
0.711 20.075 18047.495 899
ال�سيا�سية عرب داخل املجموعات
الإنرتنت
18076.044 901
املجموع الكلي
26.755
53.511
2
بني املجموعات
�أنظمة االقرتاع
0.530
0.635 42.147 37890.534 899
داخل املجموعات
الإلكرتوين
37944.044 901
املجموع الكلي
15.295
30.591
2
بني املجموعات
متطلبات �سد الفجوة
0.394
0.932 16.404 14747.387 899
داخل املجموعات
الرقمية
14777.978 901
املجموع الكلي

قيمة (ف) اجلدولية عند م�ستوى داللة (2.995 =)0.05≥α
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علمي=262
حمور
املتو�سط االنحراف
0.81
3.80
متطلبات �سد الفجوة الرقمية
0.52
3.79
الدرجة الكلية
(قيمة ت اجلدولية== * )1.96دالة عند م�ستوى ()0.05≥α

�أدبي=640
املتو�سط االنحراف
0.80
3.88
0.51
3.85
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يت�ضح من اجلدول رقم (� )13أنه ال توجد فروق �إح�صائية دالة عند م�ستوى ( )0.05على

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

جميع حماور اال�ستبانة كما يراها الطالب تعزى �إىل متغري نوع التعليم الذي يتم التدري�س فيه،
حيث كانت قيم «ف» املح�سوبة �أقل من قيمتها اجلدولية.

النتائج املتعلقة مبتغري �سنوات اخلربة

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال فيما يتعلق مبتغري �سنوات اخلربة مت ا�ستخدام املتو�سطات احل�سابية

واالنحرافات املعيارية واختبار(ت) لإيجاد الفروقات يف تقديرات الطالب لدرجة املوافقة يف
الت�صور نحو الدميقراطية الإلكرتونية ،واجلدول رقم ( )14يبني ذلك.

اجلدول رقم ()14
نتائج اختبار(ت) للمجموعات امل�ستقلة للطالب على حماور
اال�ستبانة تب ًعا ملتغري �سنوات اخلربة
�أقل من �5سنوات=681
حمور
املتو�سط االنحراف
0.29
4.58
امل�شاركة الدميقراطية
0.49
3.76
ال�شفافية والثقة الإلكرتونية
الأن�شطة ال�سيا�سية عرب الإنرتنت 2.86
0.74
0.92
4.06
�أنظمة االقرتاع الإلكرتوين
0.81
3.82
متطلبات �سد الفجوة الرقمية
0.51
3.82
الدرجات الكلية
(قيمة ت اجلدولية== * )1.96دالة عند م�ستوى ()0.05≥α

�5سنوات ف�أكرث=221
املتو�سط االنحراف
0.27
4.56
0.48
3.82
0.74
2.96
0.91
4.19
0.77
3.96
0.51
3.90

الفرق

قيمة
(ت)

الداللة*

م�ستوى

0.02
0.060.10.130.140.08-

0.781
1.7051.8771.7622.1712.034-

0.435
0.089
0.061
0.078
*0.030
*0.042

يت�ضح من اجلدول رقم (� )14أنه ال توجد فروق �إح�صائية دالة عند م�ستوى ( )0.05على

حماور :امل�شاركة الدميقراطية؛ وال�شفافية والثقة الإلكرتونية؛ والأن�شطة ال�سيا�سية عرب

الإنرتنت و و�أنظمة االقرتاع الإلكرتوين كما يراها الطالب تعزى �إىل متغري اخلربة ،بينما كانت
الفروق دالة �إح�صائيًا على حمور متطلبات �سد الفجوة الرقمية؛ والدرجة الكلية ملحاور
اال�ستبانة بني ذوي اخلربة الأقل من � 5سنوات والأكرث من � 5سنوات ل�صالح الطالب ذوي اخلربة

�أكرث من � 5سنوات.

النتائج املتعلقة مبتغري التدريب على الكمبيوتر

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال فيما يتعلق مبتغري التدريب على الكمبيوتر مت ا�ستخدام املتو�سطات

احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار(ت) لإيجاد الفروقات يف تقديرات الطالب لدرجة املوافقة

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
يف الت�صور نحو الدميقراطية الإلكرتونية ،واجلدول رقم ( )15يبني ذلك.
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نعم=529
حمور
املتو�سط االنحراف
0.29
4.57
امل�شاركة الدميقراطية
0.49
3.75
ال�شفافية والثقة الإلكرتونية
0.74
2.86
الأن�شطة ال�سيا�سية عرب الإنرتنت
0.93
4.06
�أنظمة االقرتاع الإلكرتوين
0.81
3.83
متطلبات �سد الفجوة الرقمية
0.52
3.82
الدرجات الكلية
(قيمة ت اجلدولية== × )1.96دالة عند م�ستوى()0.05≥α

ال=373
املتو�سط االنحراف
0.28
4.57
0.48
3.80
0.74
2.91
0.92
4.14
0.79
3.90
0.51
3.87

الفرق
0.00
0.050.050.080.070.05-

قيمة
(ت)
0.321
1.3451.1011.2931.3281.407-

م�ستوى

الداللة*

0.749
0.179
0.271
0.196
0.184
0.160

يت�ضح من اجلدول رقم (� )15أنه ال توجد فروق �إح�صائية دالة عند م�ستوى ( )0.05على

جميع حماور اال�ستبانة والدرجة الكلية تب ًعا ملتغري جمال التدريب على الكمبيوتر.

مناق�شة النتائج

مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول »:ما الت�صورات التي يحملها طالب الدبلوم

العام -الت�أهيل الرتبوي -بجامعة الأزهر جتاه مفهوم الدميقراطية الإلكرتونية؟.

ات�ضح من خالل عر�ض نتائج الدرا�سة للإجابة عن ال�س�ؤال الأول حول ت�صورات طالب

الدبلوم العام بجامعة الأزهر نحو الدميقراطية الإلكرتونية� ،أن املتو�سطات احل�سابية املتعلقة

بت�صوراتهم جلميع حماور الدرا�سة كانت كبرية؛ حيث تراوحت ما بني ( )4.57و( ،)2.88وميكن
تف�سري ذلك ب�أن طالب الت�أهيل الرتبوي لديهم اجتاهات �إيجابية نحو الدميقراطية الإلكرتونية
وثقافة جيدة نحو املفاهيم املتعلقة بها وقيمها ،بالإ�ضافة �إىل الرغبة والتطلع لتطبيق

معانيها ودالالتها على �أر�ض الواقع.

ويري الباحث �أن الت�صور الإيجابي ملعاين الدميقراطية الإلكرتونية لدى طالب الدبلوم العام

يعزى �إىل التغيريات ال�سيا�سية التي متر بها البالد يف الفرتة احلالية من ت�صاعد وترية املطالبة
بتو�سيع املمار�سة الدميقراطية وال�سيا�سية واالجتماعية لتنمية املجتمع امل�رصي وتكيفه مع

التغيريات العاملية نحو زيادة امل�شاركة الإلكرتونية يف كافة املجاالت املجتمعية ،وتتفق هذه

النتيجة ما مع تو�صل �إليه �رشكان ( )Serkan, 2010يف درا�سته والتي تناولت ت�صورات

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

اجلدول رقم ()15
نتائج اختبار(ت) للمجموعات امل�ستقلة للطالب على حماور اال�ستبانة
تب ًعا ملتغري جمال التدريب على الكمبيوتر

ت�صورات طالب الدبلوم العام بجامعة الأزهر
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معلمي قبل اخلدمة حول الدميقراطية الإلكرتونية برتكيا� ،أن املعلمني لديهم ت�صورات �إيجابية

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

نحو الدميقراطية الإلكرتونية و�أنهم ي�ؤمنون ب�أهميتها على الرغم من قلة م�شاركتهم

ال�سيا�سية عرب الإنرتنت.

أي�ضا �إىل �أن حمور امل�شاركة الدميقراطية كان �أكرث املحاور �أهمية
كما �أ�شارت نتائج الدرا�سة � ً

يف ت�صورات طالب الدبلوم العام حيث ظهر ذلك من خالل ا�ستجابتهم على اال�ستبانة مو�ضع
الدرا�سة ليبلغ املتو�سط احل�سابي يف هذا املحور ( )4.57ت�أكي ًدا على �أهمية زيادة التوجه الإيجابي

نحو تفعيل كافة نطاقات تلك امل�شاركات وزيادة التوعية الدميقراطية ملمار�ستها ،حيث يو�ضح
اجلدول رقم (� )5أن حث املواطنني على الإيجابية يف االنتخابات املختلفة النطاقات �أحتل املرتبة
الأوىل يف فقرات هذا املحور مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.98يليه �رضورة زيادة التوعية بالدميقراطية
من خالل تقلي�ص احلواجز ال�سيا�سية مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.97بينما جاء ا�ستخدام املواقع

الإلكرتونية احلكومية يف حتفيز العمل التطوعي بني املواطنني يف نهاية فقرات هذا املحور
مبتو�سط ح�سابي ( )4.18مما يعزو �إىل �أن العينة ين�صب اهتمامها الأول والأخري على زيادة

الوعي باملمار�سات الدميقراطية و�أهمية امل�شاركة ب�إيجابية يف كافة االنتخابات وتقلي�ص كافة
املعوقات التي حتد من تلك امل�شاركات ،مع تفعيل �أدوار منظمات املجتمع املدين يف رقابة الأداء

احلكومي وت�صويبه؛ وتتفق تلك النتيجة مع درا�سة ديبورا ( )Deborah, 2006والتي �أكدت
على �أهمية �إزالة احلواجز فيما يتعلق بال�سيا�سة وتنمية الوعي ال�سيا�سي با�ستخدام الإنرتنت،

ولعل هذا يتوافق �أي�ضا مع ما �أ�شار �إليه تقرير منظمة التعاون ( )OECD, 2003من �أن
متكني التكنولوجيا لي�س هو احلل دون التكامل مع التقليدية املعروفة للدميقراطية ،وتتفق تلك

النتيجة مع درا�سة ( )Owen, 2006من �أنه �أ�صبحت هناك �رضورة ال�ستنباط �آليات جديدة
لتعزيز وت�شجيع م�شاركة املواطنني يف احلياة ال�سيا�سية.

وعلى �صعيد �أخر جاء حمور �أنظمة االقرتاع الإلكرتوين يف الرتتيب الثاين مبتو�سط ح�سابي

( ،)4.09حيث �أكدت عينة الدرا�سة على �أهمية ت�ساوي الفر�ص يف �إجراء عملية االنتخاب من
خالل توافر �أنظمة موثوقة �أمينة ،و�إتاحتها بنف�س الدرجة لكي يتمكن اجلميع من االنتخاب

دون قيود اجتماعية �أو اقت�صادية حتول دون ذلك ،حيث يو�ضح اجلدول رقم (� )8أن توافر نظام
�أمني ل�ضمان ال�رسية والدقة يف عمليات الت�صويت �أحتل املرتبة الأوىل يف فقرات هذا املحور

مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.91يليه �رضورة توافر معلومات وافية عن برامج املر�شحني االنتخابية
مبتو�سط ح�سابي ( ،)4.54بينما جاء عر�ض قواعد البيانات اخلا�صة ب�أ�سماء الناخبني عرب الإنرتنت
يف املرتبة الأخرية من فقرات هذا املحور مبتو�سط ح�سابي ( )3.36مما يعزو �إيل �أن العينة ين�صب
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اهتمامها الأول والأخري علي �ضمان ال�شفافية والعدالة يف �إجراء عملية االنتخاب وعر�ض

( )Loader, 2007; Tambouris, et. al., 2007من �أن املواطنني لديهم عدم ثقة يف �أن

م�ساهمتهم �سوف ت�أخذ على حممل اجلد من قبل امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية واحلكومية وهو ما
أي�ضا علي م�صداقية العملية االنتخابية.
ين�سحب � ً

�أما حموري متطلبات �سد الفجوة الرقمية وال�شفافية والثقة الإلكرتونية فقد جاء ترتيبهما

الثالث والرابع على التوايل مبتو�سطي ح�سابي ( ،)3.78( ،)3.86حيث جاءت �أهم فقرات حمور
متطلبات �سد الفجوة الرقمية لرتكز على �أهمية توافر القدرة لدي املواطنني علي البحث عن

املعلومات �سواء كانت �سيا�سية �أو اقت�صادية�...ألخ ،مع �رضورة توافر اخلربة لديهم يف ا�ستخدام
الإنرتنت يف الت�صويت الإلكرتوين ،بينما جاءت �أهم فقرات حمور ال�شفافية والثقة الإلكرتونية
لتن�صب على �رضورة توافر ون�رش كافة املعلومات والبيانات من قبل امل�ؤ�س�سات العامة؛ وتتبع

طلبات املواطنني عرب كافة اخلدمات احلكومية الإلكرتونية ذات �أهمية كبرية ج ًدا من وجهة
نظرهم؛ حيث احتلت املرتبتني الأوىل والثانية مبتو�سط ح�سابي ( )4.50( )4.91على الرتتيب،

ويري الباحث �أن عينة الدرا�سة ين�صب اهتمامها الأول والأخري على ق�ضية �ضمان ال�شفافية
يف توافر املعلومات مب�رص ومدى �صحتها والتي يف �ضوئها يتم اتخاذ كافة القرارات ،كما

تتطلع العينة �إىل توفري خدمات حكومية متقدمة ،واالنتقال باملواطن امل�رصي �إىل الألفية
الثالثة عن طريق ت�ضيق الفجوة الرقمية؛ وتتفق تلك النتيجة مع ما �أ�شارت �إليه درا�سة

�أوزليم وكريم ( )Özlem & Kerem, 2010من �أن الفجوة الرقمية و ن�رش ثقافة الدميقراطية

الإلكرتونية تعد من �أهم العقبات الرئي�سة التي تواجه معلمي قبل اخلدمة

وفيما يتعلق مبحور الأن�شطة ال�سيا�سية عرب الإنرتنت؛ فقد احتل املرتبة اخلام�سة والأخرية يف
جمال اهتمام عينة الدرا�سة مبتو�سط ح�سابي ( ،)2.88حيث ركزت ا�ستجابات العينة على
�أهمية امل�شاركة بالتعليقات يف اجلل�سات واملناق�شات املتعددة الق�ضايا عرب الإنرتنت وتوفري

املناظرات الإلكرتونية بني املر�شحني يف االنتخابات ،ويري الباحث �أن م�صدر اهتمام عينة

الدرا�سة بتلك الفقرات ينبع من �أن هناك �شبه ان�سحاب للمواطن امل�رصي عن هذه املناق�شات؛
وانعزالية الأطراف املختلفة ممثلة يف احلكومة وامل�ؤ�س�سات املجتمعية يف حتفيز وجذب اهتمام

املواطنني للم�شاركة يف حتمل م�سئولية حل تلك الق�ضايا ،ويالحظ �أن �أقل الفقرات اهتما ًما

من قبل العينة يف ذلك املحور تعلقت مبدى ا�ستخدام التعليقات املن�شورة على �شبكة الإنرتنت
يف الت�أثري على عملية �صنع القرار حيث بلغ املتو�سط احل�سابي لتلك الفقرة ( ،)2.09وقد يعزو
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ذلك �إىل �أن الغالبية العظمي من مواطني ال�شعب امل�رصي ال زال يعاين من الأمية املعلوماتية
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وبالتايل اخلوف من �سيطرة بع�ض الأ�شخا�ص ممن يجيدون ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت من الت�أثري

على تلك القرارات التي ال متثل الرغبة احلقيقية لباقي املواطنني.

ثانيًا :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين

هل تختلف تلك الت�صورات بوجود بع�ض املتغريات مثل اجلن�س وامل�ؤهل العلمي؛ والتخ�ص�ص

التدري�سي؛ ونوع التعليم الذي يتم التدري�س فيه ،و�سنوات اخلربة واحل�صول على دورات تدريبية
يف الكمبيوتر؟.

�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك فروقا ً ذات داللة �إح�صائيًا عند م�ستوى ( )0.05يف ت�صورات

طالب الدبلوم العام بجامعة الأزهر نحو الدميقراطية الإلكرتونية تعزى �إىل متغري اجلن�س ل�صالح

الإناث يف جميع حماور الدرا�سة عدا حمور امل�شاركة الدميقراطية ،وهو الأمر الذي يف�رس ب�أن
الطالبات لديهن ت�صورات �إيجابية �أكرب من الطالب الذكور فيما يتعلق مبحاور الدميقراطية

الإلكرتونية كنتيجة لزيادة تطلعاتهن يف توافر فر�ص وم�صادر مل�شاركتهن الفعالة يف احلياة

ال�سيا�سية عرب �شبكة الإنرتنت؛ والتي نادرًا ما كانت متوافرة لهن داخل املجتمع امل�رصي �سابقاً،
يف حني تطابقت ت�صوراتهن فيما يتعلق مبحور امل�شاركة الدميقراطية ك�شعور �أن عملية

تفعيل امل�شاركة يف ممار�سة الدميقراطية حتتل الأهمية الق�صوى يف املجتمع امل�رصي يف الفرتة

احلالية ،واختلفت تلك النتيجة مع نتائج درا�سة كاريزيل ( )Carrizales, 2008التي �أظهرت
�أنه ال يوجد ت�أثري ملتغري اجلن�س يف ت�صورات �أفراد العينة حول الدميقراطية الإلكرتونية ،وقد يكون
�سبب ذلك اختالف البيئة امل�رصية للتعبري عن الر�أي للإناث عن مثيلتها من البيئات الأخرى.

بينما �أظهرت نتائج الدرا�سة �أنه ال توجد فروق �إح�صائية دالة عند م�ستوى ( )0.05على

جميع حماور اال�ستبانة كما يراها الطالب تعزى �إىل متغريات امل�ؤهل العلمي والتخ�ص�ص
التدري�سي ونوع التعليم واحل�صول علي دورات تدريبية يف الكمبيوتر ،وميكن تف�سري ذلك �أن

الت�صورات نحو الدميقراطية الإلكرتونية ذات منط واحد مع جميع طالب الدبلوم بغ�ض النظر
عن نوع امل�ؤهل العلمي لهم وتخ�ص�صهم التدري�سي ونوع التعليم واحل�صول علي دورات

يف الكمبيوتر� ،أو �أن حتقيق حماور الدميقراطية بنمطيها التقليدي �أو الإلكرتوين يف املجتمع
امل�رصي يف الفرتة احلالية؛ تعد حاجة عامة �رضورية لدى الطالب على اختالف م�ستوياتهم

و�أمناطهم ،وتتفق تلك النتيجة مع ما �أ�شارت �إليه درا�سة �أوزليم وكريم (Özlem & Kerem,
 )2010من �أنه ال يوجد ت�أثري ملتغريات امل�ؤهل العلمي والتخ�ص�ص التدري�سي ونوع التعليم
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بالن�سبة لت�صورات املعلمني نحو الدميقراطية الإلكرتونية.

يف ت�صورات طالب الدبلوم العام جامعة الأزهر نحو الدميقراطية الإلكرتونية تعزى ملتغري

�سنوات اخلربة وذلك يف حماور امل�شاركة الدميقراطية وال�شفافية والثقة الإلكرتونية ،والأن�شطة

ال�سيا�سية عرب الإنرتنت و�أنظمة االقرتاع الإلكرتوين؛ الأمر الذي ي�ؤكد تطابق وجهات نظر

طالب الدبلوم العام من الت�أهيل الرتبوي ذوي اخلربة (� 5سنوات) وطالب ذوي اخلربة الأكرث من(5
�سنوات) على �أهمية تفعيل امل�شاركة الدميقراطية و�رضورة وجود نوع من ال�شفافية والثقة

يف ن�رش املعلومات وتفعيل امل�شاركة ال�سيا�سية بكافة �أنواعها ،و�أنظمة االقرتاع الإلكرتوين؛

بينما ت�شري النتائج باجلدول رقم ( )14الختبار (ت) �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيًا على متطلبات

�سد الفجوة الرقمية؛ والدرجة الكلية ملحاور اال�ستبانة بني ذوي اخلربة الأقل من (� )5سنوات
والأكرث من (� )5سنوات ل�صالح الطالب ذوي اخلربة �أكرث من � 5سنوات؛ ويعزى الباحث ذلك �إىل �أن
ثقافة طالب الت�أهيل الرتبوي ذوي اخلربة الأكرث من �5سنوات نحو الدميقراطية الإلكرتونية� ،أدت

�إىل زيادة تطلعاتهم نحو �أولوية �سد الفجوة الرقمية بني املواطنني لتفعيل �آليات وممار�سات

الدميقراطية الإلكرتونية قبل البدء ب�أي تطبيقات �أو ممار�سات علي �أر�ض الواقع.

التو�صيات واال�ستنتاجات

ا�ستنادًا �إىل النتائج التي تو�صلت �إليها هذه الدرا�سة يو�صي الباحث مبا يلي:

 )1لنجاح دعائم الدميقراطية الإلكرتونية يجب �أن تت�ضافر جهود امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف
املجتمع لإحداث ن�ضج ثقايف وتكنولوجي يف املجتمع امل�رصي ،من خالل توافر الوعي الكامل

بدالالتها وممار�ستها وتدعيم تنميتها.

� )2رضورة �شمول املناهج والكتب الدرا�سية على معلومات كافية عن مبادئ الدميقراطية

الإلكرتونية و�أمناطها وكيفية ممار�ستها على �أر�ض الواقع.

� )3إدماج عنا�رص الدميقراطية الإلكرتونية يف تعليم املعلمني قبل اخلدمة.

 )4قيام الهيئات احلكومية بعمل ندوات وم�ؤمترات لتدعيم ثقافة تطبيق ممار�سات الدميقراطية

الإلكرتونية للمواطنني .

 )5اهتمام املواقع احلكومية بعر�ض وتب�سيط ممار�سات الدميقراطية الإلكرتونية للمواطنني.

 )6تطبيق املمار�سات املتعلقة بالدميقراطية الإلكرتونية داخل امل�ؤ�س�سات الرتبوية يف املدار�س

واجلامعات �...ألخ.

املجلد  14العدد  2يونيو 2013

كما �أظهرت نتائج الدرا�سة ب�أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة ()0.05=α

159

ت�صورات طالب الدبلوم العام بجامعة الأزهر

160

د .ع�صام رم�ضان

� )7إجراء درا�سات �أخري تتناول الت�صورات امل�ستقبلية للدميقراطية الإلكرتونية من وجهة نظر
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امل�ؤ�س�سات املجتمعية املختلفة حتى تكتمل �صورة الدميقراطية واق ًعا وم�ستقبلاً .
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