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ي الع� الرقمي من 
اماتھم أثناء الّتعامل  الشبابتتطلب الحیاة �ن ن أن یکونوا ع� وعی بحقوقھم، وواجباتھم، وال��

ي تمكنھم من کیفیة استخدام التقنیات وهي المواطنة الرقمیة، :  یمکن ان نسمیه  الذي  مع معطیات هذا الع�
الي�

ن مدى الحیاةالّرقمیة بطریقة آمنه، وخلقیة، وقانونیة، لیکونوا مواطن ، ومتعلمني ن ن صالحني  .  ني

ي حاجة ماسة إ� مساعدة 
ي ظل هذا الع� ومتطلبات الحیاة فیه، �ن

ع� الحیاة فیه بأمان وفاعلیة، من  الناشئة إنّنا �ن

ي مواطنیه اأهمھا خ�ل مداخل وطرق متعددة 
لیوم، مدخل المواطنة الّرقمیة، فالبعد الرقمي أصبح حجر الزاویة �ن

، وهو ما سعت الدراسة الحالیة إ� توضیحه والتأکید  ا��فراد  والذي یمکن من خ�له إعداد ن ن رقمیني لیکونوا مواطنني

رات الدعوة ا� استخدام مدخل المواطنة وأبعادها المختلفةوضیح مفھوم المواطنة الّرقمیة علیه من خ�ل ت ، وم��

بیة العربیة ي الع� الرقمي.   الرقمیة لل��
 �ن

ي إعداد ا��بناء 
بویة القیام بدورها �ن ي الع� الرقمي تتطلب من المؤسسات ال��

وقد توصلت الدراسة إ� أن الحیاة �ن

ي هذا الع�
الشباب وذلك من خ�ل تدعیم ثقافة ا�ستخدام الرشید والمفید للتقنیات الرقمیة لدى ،  للحیاة �ن

ي هذا  مختلف، وتدریبھم ع� ممارسة وا��فراد 
بویة المناسبة �ن جوانب المواطنة الرقمیة من خ�ل كافة الفعالیات ال��

بیة ع� الموا بیة الرقمیة، وأن تلك ال�� ي أطلق علیھا ال��
طنة الرقمیة تمر بمراحل أساسیه تبدأ بتنمیة الوعي الشأن، والي�

بجوانب المواطنة الرقمیة، والممارسة الواعیة للّسلوکیات المرتبطة بھا، من خ�ل تنمیة أسالیب التعامل الرشید مع 

ي 
ي تم ا�تفاق علیھا والي�

ي ا��دبیات الي�
ینبغي  المستحدثات والمھارات المرتبطة بذلك، وأن یکون ذلك وفق المعای�ي �ن

ي الّتعلیم والّتعلم.
ن لعملیي� ي ا�عتبار القائمون، ع� وضع السیاسة الّتعلیمیة والممارسني

 أن یضعھا �ن

 

  ملخص الدراسة 

DELL
Rectangle
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Abstract  

Life in the digital age of our children require to be aware of their rights, du-
ties and obligations while dealing with the requirements of this age, which is 
in contrast duties and obligations to others, and the rights to them, which can 
be done through what has been termed digital citizenship, which enables 
them to understand how to use digital technologies in a safe manner, and 
moral, and legal to be good citizens, and lifelong learners, so-named «digital 
citizen.» 

We are in the shadow of that era and the requirements of life in which, in an 
urgent need to help our children to life in it safely and effectively through 
the entrances and multiple ways it can be, including the entrance of digital 
citizenship - the digital dimension has become the cornerstone of its citizens 
today - from which you can prepare them to be citizens numeric which the 
current study sought to clarify and emphasize it by clarifying the concept of 
digital citizenship and axes and justification to call for the use of the en-
trance digital citizenship education in Arabic and different entrances and 
procedures by which the use of the entrance digital citizenship Arab League 
Education in the Digital Age 

The study found that life in the digital age requires educational institutions to 
play their role in preparing the children for life in this era, and through the 
strengthening of the culture of the rational use and useful digital techniques 
with children, and train them to practice all aspects of digital citizenship 
through all appropriate educational activities in this matter, which dubbed 
the digital education, and that education on digital citizenship stages Prereq-
uisite begin developing awareness of aspects of digital citizenship and prac-
tice conscious behaviors associated with them, through the development of 
methods of dealing Rasheed with innovations and skills associated with that, 
and be in accordance with the criteria in the literature that have been agreed 
upon, and that should be put into consideration those who, on educational 
policy and practitioners for teaching and learning mode. 
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 مقدمة:

 يف ولة القومية)صاحبت قيام (الدّ  التياملواطنة من املفاهيم الحديثة يعد مفهوم 

تم فيها االنتقال من( الحق اإللهي) ، عمليات تاريخية واجت�عية وسياسيةعرب أوروبا 

 ةقوي ةتعب�ا عن رغب، و الدولة إدارةومن هيمنة الكهنوت إىل ، للحاكم إىل حق املواطن

جزء من ، و للتخلص من طغيان السلطة الدينية وتجاوزات الكنيسة الكاثوليكية الغربية

(الدولة الحديثة) دوله القانون...، وتكوينها الد�قراطي الذى يتسم ة ر الفهم الشامل لصو 

بالحضور الكامل للفرد يف الحياة العامة واملشاركة يف تكوين واجبات متبادلة داخل إطار 

ن تنتظم العالقة ب� أفراد وج�عات بينهم أ بها �كن و  ،املواطنة ب� الفرد والدولة

املساواة يف الحقوق  ةوطن واحد وتربطهم رابط مكونات إنسانية متعددة يجمعهم

يربط ب� املواطن� داخل الدولة فيزيد من  الذيبالغراء  ، "فاملواطنة أشبهوالواجبات

 أخرى"درجة تاسكهم وتفاعلهم في� بينهم من ناحية وتاسك الدولة ذاتها من ناحية 

 األولاملقام  يفصدر الحضارة الرومانية ترتكز  يف األولمهدها  يفولقد كانت املواطنة 

عىل دعامة واجبات والتزامات املواطن�، ومع التطور وظهور الحركات السياسية 

توسيع  إىلسعت  الليربالية، التي الد�قراطيةظم نمن ظهور  وما استتبعهاوالحقوقية 

أصبحت لحقوقية، املواطنة ا وهينظرية املواطنة بتوف� الدعامة الثانية للمواطنة 

 املواطنة تتضمن جملة من الحقوق يالزمها جملة من الواجبات وااللتزامات. 

كل عرص ومتغ�اته، حيث  وفقا لطبيعةوصورا عديدة،  أشكاالاملواطنة قد اتخذت و 

إىل بناء  السعياملواطنة يف إطار العوملة وآليات السوق وسياسات العرض والطلب، شملت 

التي تخص اإلنسان ، يتمسك ويؤمن بالقيم اإلنسانية العاملية عوملين مواطنة عاملية ملواط

وىف ظل العرص الرقمي وظهور وانتشار تكنولوجيا املعلومات  اال أنهبشكل عام، 

، واتخذت حقوق وواجبات أخرىوصورة  اتخذت املواطنة شكال جديداً ، واالتصاالت

ذلك العرص، وبا �كنه من  يفأشكال تتفق وطبيعة الحياة ومطالب املواطن املواطن، 

إىل إعادة  وانتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتك� دفع ظهور فيه،  بأمانالحياة 

التفك� ومناقشة مفاهيم حقوق اإلنسان واملعلوماتية، والتي حملت معها العديد من 

العرص الرقمي تعنى بالبحث عن حقوق  يففاملواطنة ، املفاهيم و"القيم االنرتناتية"

تختلف متطلبات الحياة فيه عن متطلبات  والذي، فيهوواجبات املواطن وهو يعيش 

 العصور األخرى. 
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والعوملة بتداعياتها ، اإلعالمو لتقدم الرسيع يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت فا

لثقافية، واختالل منظومة القيم، عىل قضايا املواطنة والهوية ا واضحة اتتأث� لها املختلفة 

وقواعد السلوك، وتنامي العنف، وتفكك العالقات، وضعف الوالء واالنت�ء، م� زاد من 

الرئيس » إريك شميت«ولعل ذلك ما أشار إليه كل من االهت�م بوضوع املواطنة عاملياً، 

يف » البتكاراتقسم األفكار وا«رئيس » جاريد كوه�«و» جوجل«واملدير التنفيذي لرشكة 

العرص «تحت عنوان 2013أواخر عام يف أحد فصول كتابه� الصادر يف الرشكة ذاتها 

 . »املفهوم املستقبيل للهوية الوطنية واملواطنة، مستقبلنا«بعنوان  »الرقمي الجديد

مع ثورة االتصاالت الرقمية وما وفرته من تسهيل ورسعة يف عمليات التواصل و 

ملعلومات، ومع ما تحمله هذه الثورة من نتائج ذات آثار إيجابية والوصول إىل مصادر ا

تقنيات ووسائل تلك الثورة بطريقة صحيحة وواعية، إذا تم استغالل ، عىل الفرد واملجتمع

 بطريقة غ� رشيدة، نتيجة عاملتعرض لها أثناء التال�كن ومخاطرا عديدة،  اعواقبلها فإن 

مراقبة كل ما يشاهدونه من صفحات ومن يتصلون الة تواصل األبناء مع مجهول�، واستح

والهواتف الذكية املحمولة يف كل والكفية،  اللوحيةبه من أشخاص مع انتشار األجهزة 

لهذه  -األطفال واملراهق�  خاصة -هم استخدام مع زيادة معدلزمان ومكان، خصوصا 

ساعات التي يقضونها مع األجهزة، التي قد يصل إىل اا  ساعات يوميا، أي أكث من ال

آبائهم وأمهاتهم ومعلميهم، ويبقى لنا أن نختار إما أن يكون هذا التأث� بالسلب ح� ال 

نهتم وال نوجه أبناءنا، أو باإليجاب ح� نعلمهم قواعد االستخدام ونوجههم ونحميهم من 

القواعد األخالقية التمرد عىل تظهر يف صور عديدة من بينها آثارها السلبية التي و  األخطار

 .والضوابط القانونية واملبادئ األساسية التي تنظم شؤون الحياة اإلنسانية

صورا عديدة من السلوكيات وامل�رسات الغريبة، والتي الثورة الرقمية أوجدت ك� 

هذه السلوكيات الغريبة ما هذه الثورة، من  ظهور تقنيات قبلربا ل يكن لها وجود 

لكرتونية، وهو نوع من الجرائم شاع وانترش ب� الشباب من طالب سمي "بالجرائم اإل

الجامعة، بل وب� طالب املدار  وذلك يف مختلف بلدان العال، حيث أسهمت تلك 

التقنيات الحديثة بشكل ملحوظ في� �كن تسميته بعوملة الجر�ة، وأصبحت تحديات 

قدمته من تسهيالت كربى لألنشطة  الجر�ة العابرة للحدود قضية تهدد األمن الدو  با

اإلجرامية املنظمة والفردية عىل السواء؛ وذلك بتهيئتها للبيئة املناسبة للنشاط اإلجرامي 

 . أصبحت الجرائم اإللكرتونية هاجسا يؤرق دول العال ذلكيف جميع أرجاء العال، ول
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خطار لذا فنحن يف أمس الحاجة إىل سياسة وقائية تحفيزية، وقائية ضد أ ، 

تتضمن رضورة سياسة جديدة  إيجابياتها،التكنولوجيا، وتحفيزية لالستفادة املثىل من 

توعية أبنائنا بجموعة من الحقوق، التي ينبغي أن يتمتعوا بها ويستفيدوا منها وهم 

يتعاملون مع تلك التكنولوجيا وكذلك االلتزامات والواجبات التي ينبغي أن يلتزموا بها 

قمية يف دول العال املتقدم باملواطنة الّر معها، والتي تعرف اآلن  تعاملونويؤدونها وهم ي

Digital Citizenship. 

تواجه األبناء وهم إن االستخدام غ� الرشيد للتكنولوجيا، أصبح مشكلة رئيسة 

أصبحت هذه املشكلة مثار حديث يتعاملون مع معطيات الحياة يف العرص الرّقمي، حيث 

العديد من الصحف تدور أغلبها حول الرسمية لألخبار يف  وجدل عىل الصفحات

التكنولوجيا تتحدى غ� الرشيد للكمبيوتر واألجهزة املحمولة"، " ألطفالااستخدام "

 الش�اب"إدمان جديد يهّدد ، "المخدرات الرقم�ةواآلباء يف البيوت"،   ر املعلم� يف املدا

 ."الرقمي حرب إلكرتونية جديدة تداهم الشباب "اإلدمان
ففي ظل إتاحة االنرتنت يف كل مكان وىف أي زمان من خالل الشبكات الالسلكية مثل 

 Cloudوخدمات الحوسبة السحابية "Wi-Max والواى ماكس Wi-Fiالواىفاى

Computing  ،كيف �كن تربية األبناء ملواجهةح اآلن "رواملط أصبح السؤالوغ�ها 

، )9("ا من جانبهم لتكنولوجيغ� الرشيد لستخدام اال الناتجة عن املتزايدة تزايد املشكالت 

عليها لتمك� أبنائنا من الحياة بكفاءة وأمان، وإكسابهم  وما اآلليات التي �كن االعت�د

املعارف واملهارات وحقوقهم وواجباتهم أثناء التعامل مع تلك التكنولوجيا، وإجراءات 

التي وصلت إىل ، واألمان والح�ية والقوان� التي تنظم تلك اإلجراءات وامل�رسات اللياقة

 حد ظهور نوع من الجر�ة أطلق عليها الجر�ة االلكرتونية. 

أمام تحوالت مؤثرة عززت حضور الفرد وقوته أمام السلطات يف ظل ذلك أصبحنا إننا 

ن ثورة أ ) اىل حد القول ب. ..عشائر.حكومة، ج�عات، طوائف،  (دولةاملقابلة له 

تحول معناه من  الذياملفاهيم التقليدية للمجتمع،  تغي� بعضاملعلومات ساهمت يف 

إىل يعيشون يف منطقة جغرافية محددة، ولهم تاريخ وثقافة مشرتكة، مجموعة أفراد 

 وله ثقافته وآلياته التي تختلف يففراده، أ مجتمع افرتايض، ال تفصل حدود مادية ب� 

داخل املجال االفرتايض غ�ه يف واملجتمع يف فالفرد جوانب عديدة عن املجتمع الواقعي، 

 . الواقعيةالحياة االجت�عية 
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 :  الدراسةإشكالّية 

العرص  نه يطلق عىل العرص الذي نعيش فيه، العرص الرقمي أوأ  اتضح م� سبق

الوسائل  االعت�د عىلح نظرا للطفرة التكنولوجية التي ميزته بحيث أصب التكنولوجي،

 .تقريبا ويتعلق بكافة جوانب حياتنا التكنولوجية أمرا ال مفر منه،

 الرقمية ، فهم كيفية استخدام التقنياتالناشئة العرص تتطلب من هذا  يفن الحياة إ 

مواطن� رقمي� صالح�، ومتعلم� مدى الحياة،  صبحواوقانونية لي، وخلقية ة،بطريقة آمن

، الذي أطلقه األستاذ الجامعي مارك برينسك، ليش� »قمياملواطن الّر «مصطلح حيث برَز 

يف عرص التكنولوجيا املتقّدمة الذي شكلت أجهزة  ونشأواإىل األفراد الذين ولدوا 

مركز " وهو ما دعى، الكمبيوتر وألعاب الفيديو والهواتف املحمولة أبرز املالمح املميزة له

بالتعاون مع املرصي التابع للمجلس األعىل للجامعات  "عرفيةالخدمات االلكرتونية وامل

أول شهادة قومية  الرائدة عاملياً يف مجال محو األمية الرقمية، إىل إطالق ”MKCL“ رشكة

إلكساب املهارات األساسية للحاسب اآل  وتكنولوجيا املعلومات باملجتمع املرصي والتي 

 .(Digital citizen certificate) تحمل اسم شهادة املواطن الرقمي

تقدمة املدول حرصت العديد من الالسعي نحو اعداد املواطن الرقمي، وانطالقا من 

لطالبها باملواطنة الرقمية  ادراج درو  متعلقةعىل مثل بريطانيا والواليات املتحدة وكندا 

عار ك� نجد يف نفس اإلطار املرشوع الذي وضعته أسرتاليا تحت شها، هجايف إطار من

، والذي ينص عىل تعميم تدريس املواطنة ”االتصال بثقة: تطوير مستقبل أسرتاليا الرقمي“

الرقمية للطالب مع تدريب اآلباء واملعلم� عليها وفق خطة وطنية متكاملة، ك� تخطط 

 .فرنسا لجعل موضوع املواطنة الرقمية قضية وطنية كربى

املجال محدودة للغاية واقترصت عىل  وعىل املستوى العرب الزالت التجارب يف هذا

اململكة  ففيبعض املؤسسات ولدى بعض أولياء األمور،  يفبعض املحاوالت الفردية 

املواطنة الرقمية مسارا من مسارات مبادرة توظيف  اعتربتالعربية السعودية، 

من املدارس املنظمة للربنامج  عدداملطبقة يف  ICT تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات

الوطني لتطوير املدارس، والتي من ضمن اسرتاتيجياتها تدريب املعل�ت والطالبات عىل 

ك� بدأت ، إنتاج مقاالت إعالمية ووسائط رقمية يف مجال نرش وتطبيق املواطنة الرقمية

مور لتوعيتهم بعض الدول العربية يف إعداد برامج ودورات تدريبية للمعلم� وأولياء األ 
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بجوانب ومجاالت املواطنة الرقمية ومساعدتهم عىل تنشئة وتربية أبنائهم، إضافة إىل 

جهود مكتب الرتبية العرب لدول الخليج، يف مجال ترجمة بعض الكتابات والدراسات 

الرائدة يف هذا املجال، بل وسعت إحدى الدراسات الحديثة يف هذا املجال إىل وضع 

 .عىل املواطنة الرقمية، وتطبيقاتها يف املناهج الدراسيةلرتبية لمعاي� 

املخّصص » )2009(املنظمة العربية لحقوق اإلنسان«وىف هذا املجال أشار تقرير 

من حيث لعرض حال حقوق اإلنسان يف الوطن العرب، إىل تطّور قانو  ودستوري إيجاب 

التي تعّزز من وضعية هذه بعض الترشيعات  وإدخالاالنض�م إىل املواثيق الدولية، 

أن التغ� الذي طال عاملنا، عال ما بعد الحداثة والواقع االفرتايض،  الحقوق، مؤكدا عىل

الوضع «يتمثّل أوله� بـ ، يفرض مقاربة جديدة ملسألة الحقوق تأثراً بعامل� بارزين

الثا  يف وما ولّده من حقوق، مثل الحق يف إدارة املوارد. ويتجّسد العامل » البيئي

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املتطّورة التي أعلنت مولد العهد الرقمي وقيام اقتصاد 

 .DigitalRights »الرقمية الحقوق«اآلن ما �كن تسميته  وهي تفرض املعرفة،

وىف ظل ما تم عرضه عن طبيعة ومتطلبات الحياة يف العرص الرقمي تصبح الحاجة 

بطريقة تعينهم عىل الحياة فيه بأمان وفاعلية من خالل  والناشئة األطفالماسة إىل تربية 

مداخل وطرق متعددة �كن أن يكون من بينها مدخل املواطنة الرقمية، فالبعد الرقمي 

اليوم، والذي �كن من خالله إعدادهم ليكونوا مواطن� مواطنيه  لدىحجر الزاوية أصبح 

 توضيحه والتأكيد عليه.  رقمي� وهو ما تسعى الدراسة الحالية إىل

 : التا السؤال الرئيس  عىلمحاولة اإلجابة  يفتحددت مشكلة الدراسة يف ضوء ذلك 

 للرتبية العربية يف العرص الرقمي؟كيف �كن استخدام مدخل املواطنة الرقمية 

 ويتفرع عن ذلك السؤال التساؤالت الفرعية التالية: 

 م خصائصها؟وأه ما املقصود باملواطنة الرقمية1- 

 ما أهم محاور املواطنة الرقمية وأساليب تعليمها وتوضيحها؟  -2

 للرتبية العربية؟ ملواطنة الرقمية  الرضورة استخدام مدخإىل تدعو ما املربرات التي  -3

للرتبية ما اإلجراءات التي �كن من خاللها استخدام مدخل املواطنة الرقمية  -4

 يف العرص الرقمي؟ العربية 

 يف ضوء ذلك جاءت خطوات الدراسة عىل النحو التا : 
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 استعراض مفهوم املواطنة الرقمية وأهم خصائصها. -

 .محاور املواطنة الرقمية وأساليب تعليمها وتوضيحهاتوضيح أهم  - 

ألبناء املجتمع إىل تدريس املواطنة الرقمية تدعو املربرات التي عرض مجموعة  -

 العرب.

للرتبية ءات التي �كن من خاللها استخدام مدخل املواطنة الرقمية اإلجرااستعرض   -

 .العرص الرقمي العربية يف

 تعريف المواطنة الرقمية وأهدافها:أوال: 

إذا كانت املواطنة الفعالة هي يف جوهرها جملة من الحقوق للمواطن يف مقابل 

 وصورا عديدة، با وإذا كانت املواطنة تتخذا أشكاال، جملة من الواجبات عىل الدولة

يتفق وطبيعة كل عرص ومتغ�اته، ويف ظل طبيعة ومتغ�ات العرص الرقمي وظهور 

وانتشار تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، اتخذت املواطنة شكال جديدا وصورا أخرى، 

واتخذت حقوقها وواجباتها أشكال تتفق وطبيعة الحياة ومطالب املواطن يف العرص 

 كنه من الحياة بأمان يف ذلك العرص.الرقمي، وبا �

 واملعاي� املعتمدةالضوابط جملة وىف ضوء ذلك �كن تعريف املواطنة الرقمية بأنها 

، واملتمثلة يف مجموعة من الحقوق التي املتعددة الرقمية يف استخدامات التكنولوجيا

، والواجبات أو أثناء استخدامهم تقنياتها املواطنون صغارا وكباراينبغي أن يتمتع بها 

مثل استخدامها من أجل التبادل االلتزامات التي ينبغي أن يؤديها ويلتزم بها أثناء ذلك، 

املجتمع، ورشاء وبيع البضائع عن  يفللمعلومات، واملشاركة اإللكرتونية الكاملة  اإللكرتو 

خدام با �كنه من استو من األنشطة والفعاليات الرقمية،  طريق اإلنرتنت، وغ� ذلك

من خالل ، بل وبصورة آمنة، و بشكل منتظم وفعالوالتقنيات املرتبطة به  اإلنرتنت

منافع االستفادة من والتوجيه، نحو  ،عمليات اإلتاحة العادلة ودعم الوصول اإللكرتو 

 ح�ية من أخطارها.ال، و الرقميةالتقنيات 

املواطنة الرقمية حسب تعريفها العام هي مجموعة األفكار واملبادئ والربامج ف

واألساليب التي يحتاج اآلباء واملعلمون واملربون واملرشفون عىل استخدام التكنولوجيا أن 

، حيث والطالب ومستخدمو التكنولوجيا عموماً الشباب يعرفوها حتى يستطيعوا توجيه 

يجاد الطرق املثىل التي تحمي املراهق� واألطفال، دون املواطنة الرقمية) إل(تسعى 

التحكم في� يطلع  الصعبالوصول إىل حالة التحكم الحاد وخاصة أنه عملياً أصبح من 
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وغ�ه من األجهزة  عليه األطفال واملراهقون عىل شبكة اإلنرتنت ومن خالل املوبايل

 ). 21(املحمولة

الرقمية أنها تهدف إىل نصب الحدود والعراقيل ال ينبغي أن نفهم من معنى املواطنة و 

من أجل التحكم واملراقبة، بعنى التحكم من أجل التحكم، اليشء الذي يصل أحيانا إىل 

وحقوق  االجت�عيةضد املستخدم� با يتناىف مع قيم الحرية والعدالة  واالستبدادالقمع 

ق الصحيح لتوجيه وح�ية جميع فاملواطنة الرقمية إ�ا تهدف إىل إيجاد الطري، اإلنسان

املرغوبة  تالسلوكيااملستخدم� خصوصا منهم األطفال واملراهق�، وذلك بتشجيع 

املنبوذة يف التعامالت الرقمية، من أجل مواطن رقمي يحب وطنه  تالسلوكياومحاربة 

 .ويجتهد من أجل تقدمه

ة الشباب توجيه وح�ية املستخدم� من رشيح وموضوع املواطنة الرقمية هف

أي كيفية التعامل ، والح�ية من أخطارها، واملراهق�، والتعريف بنافع التقنيات الحديثة

، فاالحرتام والح�ية، والتعليم، من خالل مبادئ االحرتام، الذك مع هذه التكنولوجيا

رقمية  وقوان�التواصل واملشاركة عرب الوسائل اإللكرتونية بطريقة الئقة،  يتممن خالل

تبادل املعلومات  من خالل اتاحة التعليمواالخرتاق، و صة وضعت للحد من التجاوز خا

، باستخدام األدوات التكنولوجية التي توفرها، فضالً عن إمكانية التجارة اإللكرتونية

توف�  إضافة إىلالرقمي  وتوف� األمنالحقوق واملسئوليات واألمان من خالل تحديد 

 تعلق بالصحة النفسية والبدنية يف عال التكنولوجيا الرقمية. الصحة والسالمة أي كل ما ي

هذا  أهم ما تضمنهويف ضوء ما تقدم من تعريف للمواطنة الرقمية �كن تحديد 

 املفهوم في� ييل:

 قمي ومكوناته.الوعي بالعال الّر  -1

اته امتالك مهارات امل�رسة الفعالة واملناسبة يف استخدامات العال الرقمي بآلي-2

 املختلفة.

القواعد الخلقية التي تجعل السلوك التكنولوجي للشخص يتسم باملقبولية  إتباع -3

 االجت�عية يف التفاعل مع اآلخرين.

املواطنة الرقمية تتضمن مجموعة من الحقوق والواجبات وااللتزامات في� يتعلق  -4

 بالتقنيات الرقمية.
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مجتمعاتنا من خالل الرتبية املنزلية واملناهج أن نرش ثقافة املواطنة الرقمية يف  -5

التعليمية يف املدرسة والجامعة أصبح من أساسيات الحياة، ورضورة ملحة يجب أن 

تتحول اىل مشاريع وبرامج تربوية بالتعاون مع مبادرات املجتمع املد  واملؤسسات 

يدة للتكنولوجيا اتنا من اآلثار السلبية املتزاعاإلعالمية حتى نتمكن من ح�ية مجتم

الرقمي  االقتصاداملثىل منها للمساهمة يف تنمية مجتمع املعرفة وبناء  االستفادةوتحفيز 

 الوطني.

 كيف سنحمي أنفسناعدة تساؤالت، عن  تحاول اإلجابةأن املواطنة الرقمية  -6

ية الرّقمية، ومن األرضار الصحقمية والجر�ة من التخريب الرقمي والحروب الّر  وأبناءنا

واالجت�عية واالقتصادية والتي �كن أن تنجم عن االستخدام غ� الرشيد للتقنية الرقمية؟، 

الرقمية التدخل بشكل سافر يف تحديد العديد  اللتكنولوجيإىل أي مدى �كن أن نرتك و 

كيف نتصور نوعية عمل الشبكة ونوعية ؟، املختلفة ناحيات شؤونات املتعلقة بالقرار من 

عن توف�  املسئول، ومن يكون ؟يف نحافظ عىل أرسارنا ومعطياتنا مستقبًال ك؟، خدماتها

 نتعامل بلياقة وفاعلية مع تلك التكنولوجيا وتقنياتها؟  فالح�ية؟، وكيهذه 

 :محاور المواطنة الرقمية وأساليب تعليمها وتوضيحهاثانيا: 

وقواعد السلوك  املعاي�تلك  املواطنة الرقمية �كن تعريفها عىل أنها إذا كانت

 . املناسبة واملقبولة املتعلقة باستخدام التكنولوجيا

تسعة مجاالت  عىل امليدانفقد اتفق الباحثون وكث� من املنظ�ت املرتبطة بذلك 

 تقوم عىل املحاور التالية:  ،(محاور)عامة تشكل املواطنة الرقمية

 املجتمع: املشاركة اإللكرتونية الكاملة يف الوصول الرقمي - 1

 .بيع ورشاء البضائع إلكرتونيا التجارة الرقمية: -2

 التبادل اإللكرتو  للمعلومات االتصاالت الرقمية:

 .  عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا واستخدام أدواتها محو األمية الرقمية: -4

 .  اللياقة الرقمية: املعاي� الرقمية للسلوك واإلجراءات -5

 .   املسئولية الرقمية عىل األع�ل واألفعال القوان� الرقمية: -6

 . الحقوق واملسئوليات الرقمية: الحريات التي يتمتع بها الجميع يف العال الرقمي -7

  األمن الرّقمي (الح�ية الذاتية): إجراءات ض�ن الوقاية والح�ية اإللكرتونية -9
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 المجتمعقمي: المشاركة اإللكترونية الكاملة في الوصول الّر-١

يلزم مستخدمو التكنولوجيا االنتباه إىل تكافؤ الفرص أمام جميع األفراد في� يتعلق 

هي العمل نحو توف� ” املواطنة الرقمية“ومن هنا، فإن نقطة االنطالق يف ، بالتكنولوجيا

الحقوق الرقمية املتساوية ودعم الوصول اإللكرتو ، ومن ثم فإن اإلقصاء اإللكرتو  

العس� تحقيق النمو واالزدهار حيث أن املجتمع يستخدم هذه األدوات يجعل من 

أن يكون هدف املواطن الرقمي هو العمل عىل  مستمرة. وينبغيالتكنولوجية بزيادة 

بد أن يتنبه املستخدمون إىل أن  األفراد، والتوف� وتوسيع الوصول التكنولوجي أمام جميع 

د بعض األفراد، ومن ثم ال بد من توف� موارد الوصول اإللكرتو  قد يكون محدودا عن

وحتى نصبح مواطن� منتج�، ال بد أن نتحىل بااللتزام من أجل ض�ن توف� آليات  ،أخرى

 وتقنيات الوصول الرقمي إىل الجميع بال استثناء.

  .التجارة الرقمية: بيع وشراء البضائع إلكترونيا-٢

القسط األكرب من اقتصاد السوق يتم عرب  ال بد أن يتفهم مستخدمو التكنولوجيا أن

القنوات التكنولوجية. ومن هنا تقع عمليات التبادل واملقايضة بصورة قانونية ومرشوعة 

يف نفس الوقت، لكن ال بد أن يكون كل من البائع واملشرتي عىل وعي بالقضايا املتعلقة 

خدم� هو رشاء ألعاب بهذه العمليات. فقد أصبح االتجاه السائد لدى الكث� من املست

األطفال، واملالبس والسيارات واألغذية عرب اإلنرتنت. ويف الوقت ذاته، ظهر عىل ساحة 

املعامالت قدرا م�ثال من املنتجات والخدمات التي تتعارض مع قوان� ولوائح بعض 

الدول (والتي تضم عددا من األنشطة من بينها: تنزيل الربمجيات بدون ترخيص، الصور 

اال تصنع منه مستهلكا فعّ  اباحية والق�ر). لذا ال بد أن يتعلممستخدم اإلنرتنت أساليباإل 

 قمي.يف عال جديد من االقتصاد الّر 

 :التبادل اإللكتروني للمعلومات -الرقمية االتصاالت-٣

التي استحدثتها الثورة الرقمية هو قدرة األفراد عىل االتصال املهمة من أبرز التغ�ات 

ولقد شهد القرن التاسع عرش أ�اطا  ،بينهم، مه� بعدت األماكن وتباينت األوقاتفي� 

إال أن القرن الحادي والعرشين قد شهد تنوعا هائال يف وسائل  ،محدودة لالتصاالت

ولقد غ�ت  االتصاالت أمثال: الربيد اإللكرتو ، والهواتف النقالة، والرسائل الفورية.

واسعة االنتشار كل يشء يف حياة البرش ملقدرتهم عىل إجراء  خيارات االتصاالت الرقمية

اتصاالت دائة ومبارشة مع أي فرد آخر؛ حيث تتوفر الفرصة اآلن أمام الجميع لالتصال 
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ة حال، ال يتوفر والتعاون مع أي فرد آخر يف أي بقعة من العال ويف أي وقت. عىل أيّ 

التخاذ القرارات السليمة عند مجابهة خيارات التدريب الالزم لدى كث� من املستخدم� 

 االتصاالت الرقمية املتعددة.

 ها:محو األمية الرقمية: عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا واستخدام أدوات-٤

 نرش واستخداميف مجال  مقبوالً أن مؤسسات التعليم قد حققت إنجازاً عىل الرغم من 

ال بد أن يتوجه الرتكيز بصفة ، اذ  للقيام بهالتكنولوجيا، إال أنه ما زال أمامها الكث�

متجددة إىل نوعية التكنولوجيا الواجب اقتنائها وتعلمها والتدريب عليها واألسلوب األمثل 

ك� أن بعض التقنيات تشق طريقها إىل مجاالت العمل  ،يف تشغيلها واالستفادة منها

: مؤترات الفيديو، وأماكن املختلفة، وال يتم استخدامها يف مؤسسات التعليم، أمثال

عالوة عىل ذلك، يحتاج كث� من الع�ل باختالف مجاالتهم إىل  ،املشاركة عرب اإلنرتنت

بينها  (منمعلومات آنية وفورية. وتتطلب هذه العملية مهارات بحث ومعالجة معقدة 

ن كيف ولذا ال بد أن يتعلم الدارسو ، )*Information Illiteracyمحو األمية املعلوماتية

وبعبارة أخرى، ال بد من تدريب الدارس� عىل أن يتعلموا ، يتعلمون يف ظل مجتمع رقمي

مجاالت األع�ل والطب من أبرز مجاالت  دمكان. وتعأي يشء، يف أي وقت، يف أي 

ونظرا لدمج ، استخدام التكنولوجيا بصورة مختلفة تاما يف القرن الحادي والعرشين

كافة املجاالت برسعة، فال بد من تعليم وتدريب الدارس� عىل مستجدات التكنولوجيا يف 

تقوم ” املواطنة الرقمية“ولذا فإن  ،استخدام هذه املستجدات برسعة فائقة وكفاءة عالية

أخذا يف االعتبار حاجة هؤالء األفراد إىل  –عىل تعليم وتثقيف األفراد بأسلوب جديد 

 لوماتية.مستوى عال جدا من مهارات محو األمية املع

والكتابة  مفهوم األمية يف هذا العرص ل يعد يقترص عىل قدرة الشخص عىل القراءةف

للدول التي  الرقمية هدفافقط، بل تعدى ذلك إىل البعد الرقمي وأصبح محو األمية 

شعوبها املهارات  تسعى إىل بناء مجتمعات معرفة حديثة ومتطورة عن طريق إكساب

 .يف حياتهم اليومية استخدام واستع�ل تقنيات الحاسوباألساسية التي تكنهم من 

التكنولوجية  الثورةمعطيات لقد أصبحنا حقاً نعا  من أمية حقيقية يف تعاملنا مع 

حتى أننا نجد املتعلم� منا وحملة أعىل الدرجات، غ� قادرين عىل ترجمة واملعلوماتية، 

ثورة يف معظم وجوه حياتنا، أدت تلك ال رسعة تغلغلف، منها واإلفادةالتكنولوجيا الحديثة 

 .يف مجتمعنا املعارص» أمية التكنولوجيا املعلوماتية«إىل الحاجة إىل محو 
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  :اللياقة الرقمية: المعايير الرقمية للسلوك واإلجراءات-٥

غالبا ما يرى مستخدمو التكنولوجيا هذا املجال بوصفه أكث اإلشكاليات إلحاحا عند 

كلنا يتعرف عىل السلوك غ� القويم عند رؤيته، إال  ،”قميةاملواطنة الّر “معالجة أو تناول 

ك� أن كث�ا من  ،قبل استخدامها” ياقة الرقميةاللّ “أن مستخدمي التكنولوجيا ال يتعلمون 

، ياقة الرقميةاملستخدم� يشعرون بالضيق عندما يتحدثون إىل آخرين عن م�رستهم للّ 

وائح والقوان� عىل املستخدم�، أو يتم حظر التقنية بكل وغالبا ما يتم فرض بعض الل

بساطة لوقف االستخدام غ� الالئق. إال أن سّن اللوائح وصياغة سياسات االستخدام 

ال بد من تثقيف كل مستخدم وتدريبه عىل أن يكون مواطنا رقميا فوحدها ال تكفي، 

 مسئوال يف ظل مجتمع جديد.

 : واألفعالية الرقمية على األعمال الرقمية: المسئول القوانين-٦

يعالج قطاع القوان� الرقمية مسالة األخالقيات املتبعة داخل مجتمع التكنولوجيا، 

ك� يُفصح  ،ويفضح االستخدام غ� األخالقي نفسه يف صورة الرسقة أو الجر�ة الرقمية

د أن يعرف االستخدام القويم عن نفسه عرب االلتزام بقوان� املجتمع الرقمي. ال ب

املستخدمون أن رسقة أو إهدار ممتلكات اآلخرين، أو أع�لهم، أو هويتهم عرب اإلنرتنت 

ومن هنا، توجد عدة قوان� سنها املجتمع الرقمي ال بد من  ،يعد جر�ة أمام القانون

ويقع تحت طائلة هذه القوان� كل شخص يؤدي عمال أو حتى يلعب عرب  ،االنتباه إليها

لذا، فإن اخرتاق معلومات اآلخرين، وتنزيل امللفات الخاصة بهم بشكل غ� اإلنرتنت. و 

مرشوع، وإنشاء كافة أنواع الف�وسات املدمرة وف�وسات التجسس وغ�ها من الرسائل 

غ� املرغوب فيها أو رسقة هوية شخص آخر أو ممتلكاته، كل هذا يعد عمال منافيا 

 لألخالق.

 .الحريات التي يتمتع بها الجميع في العالم الرقمي: الحقوق والمسئوليات الرقمية-٧

ك� أن الدول تحدد ما ملواطنيها من حقوق يف دسات�ها، كذلك توجد حزمة من 

، حيث يتمتع املواطن الرقمي بحقوق ”قمياملواطن الّر “الحقوق التي يتمتع بها 

قمية األساسية الّر الخصوصية، وحرية التعب� وغ�ها، وال بد من دراسة ومناقشة الحقوق 

ومع هذه الحقوق تأت  حتى يتسنى فهمها عىل النحو الصحيح يف ظل العال الرقمي.

فال بد أن يتعاون املستخدمون عىل تحديد أسلوب استخدام  الواجبات أو املسئوليات،

هذان الجانبان بثابة وجهان لعملة فإن وبناء عليه،  التكنولوجيا عىل النحو الالئق.
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 بد من تفعيله� معا حتى يصبح كل مواطن رقمي مواطنا منتجا ومشاركا واحدة، فال

من خالل تعديل القوان� الحالية، او استحدا  قوان� جديدة با يتناسب مع ، ًال فعا

طبيعة الحياة يف العرص الرقمي مع تشديد العقاب عىل من يخالفها لتكون مانعاً من 

 موانع ارتكابها.

 . الصحة النفسية والبدنية في عالم التكنولوجيا الرقمية مية:الصحة والسالمة الرق-٨

تعد الصحة البرصية، وأعراض اإلجهاد املتكرر وامل�رسات السمعية من أهم 

وباستثناء الجوانب البدنية، توجد  القضايا التي يجب تناولها يف عال التكنولوجيا الحديث.

فال بد من توعية ، يف اآلونة األخ�ةاملشكالت النفسية التي تنترش كالنار يف الهشيم 

ثقافة تعليم ” قميةاملواطنة الّر “وتتضمن  ،ملخاطر الكامنة يف التكنولوجيابااملستخدم� 

، من خالل مستخدمي التكنولوجيا أساليب ح�ية أنفسهم عرب التعليم والتدريب

م�ادرة نشر و املبادرات القومية والتي كان من أهمها مبادرة االستخدام اآلمن لإلنرتنت
 .2009فبراير  18ثقافة السالم �استخدام تكنولوج�ا المعلومات القاهرة، 

  الرقمي (الحماية الذاتية): إجراءات ضمان الوقاية والحماية اإللكترونية األمن-٩

املبارشة والكاملة، أي بعنى عدم  هتحت سيطرت الفرد إبقاء معلوماتيقصد به   

وأن تكون عىل علم ه، من أي شخص آخر دون إذن منه، اىل معلومات إمكانية الوصول

الخاصة، ك� أن معظم  هالس�ح لشخص ما بالوصول إىل معلومات عىلباملخاطر املرتتبة 

األشخاص يرغبون يف الحفاظ عىل خصوصية معلوماتهم مثل كل�ت املرور ومعلومات 

ث� من األشخاص ال البطاقة االئت�نية، وعدم تكن اآلخرين من الوصول إليها، والك

فإنها قد ، يدركون بأن بعض املعلومات التي قد تبدو تافهة أو ال معنى لها بالنسبة لهم

تعني الكث� ألنا  آخرين وخصوصاً إذا ما تم تجميعها مع أجزاء أخرى من املعلومات، 

رسقة، أو تشويه أو حتى تضليل او من ون اضافة اىل ما �كن ان يتعرض له املستخدم

ب وتدم� ملا لديهم من معلومات، ينطبق هذا تاما عىل املجتمع الرقمي، فال يكفي تخري

مجرد الثقة بباقي أعضاء املجتمع الرقمي لض�ن الوقاية والح�ية واألمان، بل ال بد من 

برنامج للح�ية من الف�وسات، وعمل . توفر اتخاذ كافة التداب� الالزمة بهذا الخصوص

بيانات، وتوف� معدات وآليات التحكم املوجه، وح�ية ما لدينا من نسخ احتياطية من ال

 معلومات من أي قوة خارجية من شأنها أن تقوم بتخريب أو تدم� هذه املعلومات.
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محاور ومجاالت املواطنة الرقمية، يرى الخرباء  بأساليب تعليم وتوضيحوفي� يتعلق 

الثال  التي تتمثل يف (االحرتام، بفاهيمه  REPS �كن ان يتم من خالل تطبيقأنه 

محاور املواطنة والذى يقسم(Respect, Educate, and Protect )التعليم، الح�ية)

 : التا الرقمية إىل ثال  فئات، كل فئة تضم ثالثة محاور، عىل النحو 

 :احرتم نفسك / احرتم اآلخرين، وتضم

 الرقمي.الوصول (النفاذ)  .1

 الرقمية.اللياقة  .2

 الرقمية.القوان�  .3

 :علّم نفسك / تواصل مع اآلخرين، وتضم

 الرقمية.التجارة  .1

 الرقمية.االتصاالت  .2

 الرقمية.محو األمية  .3

 :اآلخرين، وتضم ىاحم نفسك / احم

 الحقوق واملسؤوليات الرقمية .1

 الرقمي.األمن  .2

 الصحة والسالمة الرقمية .3

 للتربية العربية:المواطنة الرقمية مدخل  استخدامضرورة إلى  الدعوةمبررات ثالثا 

ن نرش ثقافة املواطنة الرقمية يف البيت ب� أفراد األرسة ويف املدرسة ب� صفوف إ 

الطالب أصبح رضورة ملحة، يجب أن تتحول إىل برامج ومشاريع يف مدارسنا وجامعاتنا 

ى نتمكن فعال من تعزيز موازاة مع مبادرات املجتمع املد  واملؤسسات اإلعالمية، حت

املثىل منها  االستفادةاتنا من اآلثار السلبية املتزايدة للتكنولوجيا مع تعزيز عح�ية مجتم

، ويقف وراء ذلك الرقمي الوطني االقتصادللمساهمة يف تنمية مجتمع املعرفة وبناء 

 مربرات عديدة من أبرزها: 

عدد مستخدمي االنرتنت ىف  تزايد فقدمستخدمي اإلنرتنت،  التزايد املستمر فيعدد -1

صل يف وو  2000ىف عام  )360492985حواىل ثالاائة ونصف مليون مستخدما( العال من

)بنسبة 3,366,260,056(امليون مستخدم 366مليار  3ىل حواىل ا 2015نوفمرب  30
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م أكث من سبعة مليارات ومائتان من عدد سكان العال، البالغ عدده % 46تجاوزت 

لف أ ربع�ئة وخمسون أ ، ويف مرص تطور العدد من)7260621118مليون نسمة ( وستون

 امستخدممليون ربعون أكث من ست و أاىل 2000يف عام ) 450000ا(مستخدم

% من عدد السكان 2,53�ثلون نسبة  2014) وفق إحصاءات نهاية عام 46200000(

العال وىف ، )86895099( ست واانون مليون واا�ائة ألف نسمةالبالغ عددهم حواىل 

، ووفق تقرير اقتصاد املعرفة العرب أنه من امليون مستخدم 90العرب تجاوز الرقم 

 امليون مستخدم 197املتوقع أن يصل عدد مستخدمي اإلنرتنت يف العال العرب إىل 

ث عىل التقنية يف معظم جوانب حياتنا، حي داملتزايإضافة إىل االعت�د ، 2017بحلول عام 

وتفايلر السويرسي لألبحا  املستقبلية بعنوان "كيف يبدو  أشارت دراسة معهد غوتليبد

؟ وما تأث� التقنية الرقمية عىل عالقاتنا االجت�عية وتطور 2030مجتمع االنرتنت يف العام 

إىل أن التقنية الرقمية ستدخل يف "،البيئة واالقتصاد العاملي يف ضوء امليل نحو الرقمنة؟ 

مكان ن شؤوننا الحياتية، والتطور التقني والرقمي الهائل، صار يتسلل إىل كل % م99

نسبة الجرائم اإللكرتونية نتيجة لقلة زيادة صاحبه سوف ي، األمر الذي يتواجد فيه الفرد

علينا كجزء  األمر الذي من الواجبالوعي وعدم وجود ثقافة مجتمعية يف التعامل معها؛ 

باألمور الالزمة ارى جهدنا للمساهمة يف توعية املجتمع من هذا الوطن أن نبذل قص

للتعامل مع تلك التقنيات بطريقة آمنة ويربر األخذ بدخل املواطنة الرقمية يف الرتبية 

 .العربية

يت سواء سم، يف جميع أنحاء العالكب�ا كتسب زخ� يموضوع املواطنة الرقمية  -2

 ةوغ�ها، وأصبحت الرقمن.. .األخالق الرقميةأم العافية الرقمية، ، أم املواطنة الرقميةب

تحتل جوهر التحول الحكومي يف العرص الحديث، وأن اعت�د التقنيات الرقمية يف 

املواطنة الرقمية" مرشوع ف"الحكومة يعود بفوائد عظيمة عىل الحكومة وأنشطتها، 

كرتونية بنرش ثقافة األمن اإللكرتو  رسالته إعداد مجتمع مؤهل للتعامل مع القضايا اإلل

ب� مختلف املراحل العمرية يف املجتمع من خالل توف� مرجع متكامل للقضايا 

 .اإللكرتونية الشائعة، وإيضاح الطرق املثىل يف التعامل معها وفق قيم املجتمع وحاجاته

من ملثىل ا االستفادةتعزيز �كن أن تساعد يف أن نرش ثقافة املواطنة الرقمية  -3
املثىل منها للمساهمة يف  االستفادةتعزيز التكنولوجيا الرقمية ودخول مجتمعات املعرفة و 

حسب تلك  ةالرقميظل توافر الثقافة فاملواطن يف ، الرقمي الوطني االقتصادوبناء  تهاتنمي
املناهج هو الشخص الذي يحب وطنه ويفكر يف املصلحة العامة ويستخدم التكنولوجيا 
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حميه ويحمي خصوصيته ويحرتم القوان� واألعراف وحقوق اآلخرين وحرياتهم بشكل ي
ببساطة املواطنة و لخدمة قضايا املجتمع والوطن.  االجت�عياإلنسانية ويستخدم اإلعالم 

 .الجميعوالرتبية الرقمية هي مسؤولية تقع عىل عاتق 

ألنها الكفيلة بساعدة  إن مفهوم املواطنة الرقمية له عالقة قوية بنظومة التعليم، -4

املعلم� والرتبوي� عموما وأولياء األمور لفهم ما يجب عىل الطالب معرفته من أجل 

تعليمية استخدام التكنولوجيا بشكل مناسب. واملواطنة الرقمية هي أكث من مجرد أداة 

خدمة  الكامل يف املجتمع واملشاركة الفاعلة يف لالنخراطهي وســـيلة إلعداد الطالب  بل

 .مصالح الوطـــن عموما ويف املجال الرقمي خصوصا

ان التقنية ووسائل االتصال الحديثة ل تعد من سبيل الرتفيه والتسلية، ول تعد  -5

أيضاً محصورة عىل طبقة االثرياء بل أضحت رضورة اجت�عية ال سبيل للعيش الكريم 

الخدمات التعليمية واملعرفية بدونها ووسيلة حتمية للتواصل والحصول عىل الكث� من 

إن األطفال واملراهق� يستخدمون وسائل اإلعالم الرقمي (اإلنرتنت واملوبايل ، والخدمية

واآليباد) بعدل يتجاوز أحياناً اا  ساعات من اليوم فهذا معناه ببساطة أن هذه الوسائل 

قد تكون أقوى ما  تؤثر فيهم أكث من نصف ساعات االستيقاظ يومياً، وأن هذه الوسائل

ً فخ� وإن رشاً فرش إن األرقام واإلحصاءات تتجاوز ما يتوقعه  ،يؤثر يف النشء، إن خ�ا

 . مع االرتباط املتزايد للجيل الجديد بهذه الوسائلالشخص عن حجم هذا التأث�، وخاصة 

 الالزمةبالقواعد والضوابط والتوجيهات  الشبابتتجىل أهمية ورضورة تعريف  يف ضوء ما سبق 
، با يجعل منها عوامل تطوير وبناء، خالل مدخل املواطنة الرقمية التقنية منللتعامل الرشيد مع تلك 
 .بدال أن تكون عوامل هدم

أن روح التمرد التي خلقها اإلعالم الرقمي عموماً أوجدت آثاراً سلبية عىل الروح الوطنية لدى 
انخفاض مستويات االرتباط بحب الوطن أو الخدمة  منالنشء، وهذا يتمثل يف ما توضحه الدراسات 

الروح الوطنية هي عادة كفيلة بعالج كث� من املشاكل وبث الروح يف اإلنسان املواطن حتى  العامة،
 .يقوم بعمله ويسعى لخدمة النا  من مواطني دولته

استطعنا فعالً ضعف اإلنجاز، بين� إذا يعندما تنخفض الروح الوطنية، يكث الفساد واإله�ل وو  
االستفادة من التكنولوجيا يف رفع مستوى الروح الوطنية، فهذا يعني تسخ� تلك التكنولوجيا لعالج 
واحدة من أكرب مشكالت اإلنسان العرب وربا يستغرب القارئ أن هناك عل�ء وكتباً وأطراً علمية 

 .تسعى لتحقيق ذلك
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تكنولوجيا  كثافةحياة رقمية، وأصبحنا نستخدم باىل ان حياتنا اليومية وبشكل متزايد تحولت  -7
املعلومات واالتصاالت والتقنيات الحديثة للمشاركة يف األنشطة االجت�عية والتعليمية والثقافية 

أننا ك� يرى  الخ، وطور العديد منا مهارات التفك� النقدي يف الفضاء الرقمي، حتى. واالقتصادية...
وهي Digital Cities» املُدن الرقمية«-"املجتمعات الرقمية" يسمى ما  يفأصبحنا نعيش  البعض قد

مجتمعات تقوم جل نشاطاتها عىل التقنية الحديثة والتي فرضت عىل املواطن� تعلم وم�رسة كث� 
عند  واألمن االلكرتو من األساليب التقنية املتقدمة ملواكبة التقدم التقني املعارص، التوعية بالسالمة 

وغ�ها من جوانب ثقافة وآداب التعامل الرشيد مع تلك املحمولة،  واألجهزةشبكة االنرتنت  استخدام
 التكنولوجيا الرقمية. 

ن التكنولوجيا الرقمية دعامة أساسية لتحفيز االبتكار واإلبداع من أ نه عىل الرغم أ  -8
إىل الفضاء  م ودفع عجلة التنمية االقتصادية، فإنّها تثل أيضاً بوابة للدخولوالتعلُّ 

اإللكرتو  الواسع الذي يتّسم بالشمولية واالنفتاح بعيداً عن الترشيعات والقوان�، وهو 
اإلنسان «ما يتيح للجميع إمكانية استخدامه بصورة حرّة وتحت هوية مجهولة. لذا فإّن 

فسه فمن املرجح أن يجد نة، قة والدراية الكافيما ل يكن مسلحاً باملعرفة املعمَّ » الرقمي
عاجزاً عن مواكبة تطور املجتمع الرقمي وبالتا  يصبح أكث عرضة ألشكال الجرائم 

د هذه املعطيات أهمية الحصول عىل التدريب االحرتايف والتثقيف اإللكرتونية. وتؤكِّ
قمي الالزم الذي �نع االستغالل اإللكرتو  الذي يرتك آثاراً سلبية عىل املستوي� الَر 

إذ �تلك الجيل الشاب حالياً اإلمكانات الالزمة الستخدام أجهزة  ،الشخيص واملهني
الكمبيوتر والهواتف الذكية ووسائل التواصل االجت�عي، ولكن يفتقر يف أحيان كث�ة إىل 
القدرة عىل توظيف التكنولوجيا الحديثة بالشكل األمثل يف دفع عجلة تنمية املجتمعات 

 .املحلية

عىل غ� دراية بجوانب هذه الثقافة وتلك ال تزال نسبة كب�ة منا  وعىل الرغم من ذلك
تحرتم مفاهيم الخصوصية وحرية التعب� يف العال الرقمي، م� يؤكد صعوبة اآلداب التي 

تعزيز قيم املواطنة الرقمية وربطها بالهوية الوطنية، وضعف ما يرصف عىل البحث 
محو األمية الرقمية االلكرتونية يف وطننا العرب ومشاريع  الفجوة الرقمية العلمي يف هدم

 أومية املعلوماتية ة، انتشار ما يعرف باأل يثالدراسات الحد إحدىكدت أحيث ، الكب�
املتمثلة يف نقص املهارات املعلوماتية  "computer- information illiteracyبيةسالحو 
واالختيارية.. الخ)  والتقييميةلية ( اللغوية والحاسوبية والتنظيمية والتحلي املهارات مثل
طالب ( املرحلة الجامعية األوىل من جانب علومات ومصادرها املختلفة تعامل مع امللل

 والدراسات العليا).

إن االستفادة الحقيقية من وفرة املعلومات وثورة االتصاالت ال �كن أن تتوافر إال 
االستفادة، والتي ال �كن أن تتم  االلتزام برشوط ومتطلبات تلكبرشوط جوهرية، أهمها 
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إال من خالل وجود وعى لدى أبنائنا بحقوقهم والتزاماتهم بقواعد وقوان� وآداب التعامل 
مع التقنية الرقمية، وهو ما �كن أن يتوافر من خالل الربامج والفعاليات املتعلقة بالرتبية 

 الرقمية واملواطنة الرقمية.

 مية المواطنة الّرقمية: مدخًال لتن قميةالتربية الّر

حاجة عاجلة اىل مبادرات وبرامج تربوية  يف أصبح العربعاملنا مجتمعنا املرصي و  إنّ 

وشبابنا  أطفالنااملواطنة الرقمية، لح�ية عىل الرتبية عن مدرسية وجامعية ومجتمعية 

عرص ال يفمات السلبية املتزايدة للتكنولوجيا الحديثة اوتعزيز سالمتهم من االستخد

 واألجهزةشبكة االنرتنت  استخدامعند  االلكرتو  واألمن، وخاصة التوعية بالسالمة الرًقمي

 واملتمثلة يف ثقافة وآداب التعامل الرشيد مع التكنولوجيا الرقمية. املحمولة. 

يف طبيعة ومالمح األنشطة الحياتية بصفة  ان الثورة الرقمية مثل� أحدثت تغي�ا

امتد أيضا إىل إحدا  تغي�ات م�ثلة يف طبيعة ومالمح البيئة املدرسية  ن تأث�هاإعامة، ف

األمر الذي أدى إىل ظهور مفاهيم وأ�اط جديدة يف الرتبية تتناسب مع تلك ، ومفاهيمها

، "الرتبية عىل املواطنة »الرتبية الرقمية«الثورة أطلق عليها البعض مصطلح أو �ط 

رقمي فعال، مسيج بأطر أخالقية تحميه من مخاطر  يسعى إىل تكوين مواطنالرقمية"، 

من خالل تربية هدفها تك� الطالب من التعامل مع منتجات تلك الثورة، ومن ، الفضاء

أن يفهموا كيف تؤثر الثورة الرقمية يف حياتهم ومجتمعاتهم، وكيف يستفيدون منها 

ياتها وتصفح الشبكات بطريقة صحيحة وآمنة، تربية تسهم يف تنمية مهارات استخدام تقن

 ، فهيالرقمية، بجانب تنمية مهارات التفك� الناقد ملحتوى تلك التقنيات والشبكات

لالستخدام الفعيل للمصادر أو اآلباء واألبناء التوجيه املخطط من قبل املعلم� والتالميذ 

اطن� والتقنيات الرقمية بهدف تنمية املهارات والسلوكيات التي تكنهم بأن يصبحوا مو 

 التدريس. أثناءو أ رقمي�، يتفاعلون مع اآلخرين عرب االتصال املبارش 

 تطوير عىل تساعد التي الرتبوية الفعاليات جميع خالل و�كن أن يتم ذلك من

التعامل الرشيد وأساليب  بفاهيم ومبادئ واتجاهاتهم وقيمهم ومهاراتهمأبنائنا  معارف

 القيام من �كنهم با منها، القصوى االستفادةقمية لتحقيق مع وسائل التقنية الًر 

املجتمعات  مقتضيات مع التكيف قادرين عىل كمواطن� مسؤولياتهم لبأدوارهم وتحم

قمية، وذلك بهدف تكوين املواطن الرقمي الفاعل واملحاط بأطر أخالقية تحميه من الًر 

تطبيقها يف املدار   مخاطر األفكار املبثوثة عليه، تلك األساليب والطرائق، باإلمكان
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تعد الرتبية ، فلم والجامعات، وهو ما يندرج تحت مفهوم الرتبية السلوكية الحديثة

السلوكية تنحرص ك� كانت يف املايض يف تنمية اتجاهات سلوكيات الطفل اإليجابية تجاه 

تجاه الوسائل  األهل والج�ان واألصدقاء، بل امتدت لتشمل تعامل الطفل والشاب

ال تقف عند مرحلة ما قبل الجامعة فقط، بل ال بد أن تتد إىل آ وجية، والتي يجب التكنول

ما بعدها، مستخدمة نوعية متخصصة من الدراسة، ومستعينة بخرباء ميداني� لتحقيق 

ال يعقد امتحان آ االستفادة املرجوة، عىل أن توضع مقرراتها بشكل مبتكر، ومن املمكن 

م تقييم الطالب من خالل وضعه يف مواقف سلوكية متنوعة لهذه املادة السلوكية، بل يت

م ردود أفعاله وطريقة تعامله مع املوقف وغ�ه�، ونقيٍ  "داآلي با"أمام الكمبيوتر أو 

 نفسه، وهو ما �كن تحقيقه من خالل الفعاليات التالية:

نحو توف� الحقوق الرقمية املتساوية ودعم الوصول اإللكرتو  داخل  السعي -1

من خالل توف� خدمة االنرتنت للجميع وبأسعار مناسبة ، وخارجها املؤسسات التعليمية

وتطوير البنية التحتية باملجتمع واملؤسسات التعليمية للتمكن من توف� تلك الخدمات 

أن تتم دراسة ومناقشة تلك الحقوق من خالل الفعاليات التعليمية، وبصورة مستمرة، و 

نحو الصحيح من جانب أعضاء املجتمع املدريس، ومع هذه حتى يتسنى فهمها عىل ال

 . الحقوق تأت الواجبات أو املسئوليات

 تشجيع أجل من املعلوماتية، الشبكات وبخاصة املتنوعة التواصل وسائط توظيف -2

 وبخاصة وغ�ها، املعرفة حقول يف تطرأ التي واملستجدات مواكبة التغ�ات عىل التالميذ

 والربيد لإلنرتنت الفّعال (التوظيف املعلومات التدفق يتصف برسعة الذي العرص هذا يف

 .التواصل) وسائل من وغ�ها اإللكرتو 

 احرتام ومهارات التواصل مهارات التالميذ لتعليموظيف اسلوب الحوار والنقاش  -3

للتالميذ  الفرصة تتاح أن هذا النشط، ويتطلب اإلصغاء اآلخرين ومهارات وأفكار آراء

التي تتيحها شبكات  وجلسات النقاش يف امللتقيات، واملنتديات، واملدونات لالشرتاك

ومستقبلهم،  حارضهمهم قضايا حول تدور التواصل االجت�عي عرب شبكة االنرتنت، التي

أيضاً، وذلك من خالل تصميم  املدرسة داخل مثلها تنظيم عىل املدرسة إدارة تعمل وأن

يضم جميع فعاليات العملية التعليمية، ويسمح للطالب  لكلية أو املدرسةموقع الكرتو  ل

ن يتم نرشه يف املدرسة وتعريف الجميع به، ليتمكن الطالب أ  وأ  بالتعب� عن آرائهم حوله

واملعلم� من خالله التواصل مع بعضهم البعض، ومع معلميهم، واإلدارة، بل وتواصل 

 أولياء األمور مع كل تلك الفئات. 
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الطالب أن يتعلم ويقرأ ويكتب ويشاهد ويسمع ويتحاور ويرسم ويصور  تدريب -4

قادرا عىل التعلم الذات من  ويؤلف، من خالل الوسيط الرقمي بصورة كلّية، با يجعله

دور املعلم  ظل ذلك يصبحيف خاللها واكتساب مهارات التعامل مع التقنية الرقمية،، 

ينتقل الطالب من متلق للعلم إىل صانع له، ، وطلبهموالتدخل بناء عىل متابعتهم، 

ويتحّول املعلم من ُملّقن إىل موّجه، فال بد من تعليم وتدريب كل أعضاء املجتمع 

املدريس عىل استخدام هذه املستجدات برسعة وكفاءة عالية، يف ظل حاجة هؤالء األفراد 

 .إىل مستوى عا  جدا من مهارات ملحو أميتهم املعلوماتية
أجهزتها وعنارصها ومناهجها أفرادها و رضورة أن تنتقل املؤسسة التعليمية بكل  -5

ن فواصل يتجاوزممن خالل تواصلهم عىل الشبكة العنكبوتية  االلكرتو ،إىل الفضاء 

توجيه  وإ�ا-الزمان واملكان، من دون قيود تحّد من حرياتهم وال رقابة عىل ترصفاتهم 

لدراسة إىل مسائل يستكشفونها عرب تقنيات رقمية تنمي فيهم ويحّولون مواضيع ا-وإرشاد

روح املغامرة واإلبداع، ومواكبة العرص ويعملون بأدوات من نتاج الثورة التكنولوجية 

 املعارصة. 

ب� الطالب  االتصال الدائم توف� اإلمكانات والتقنيات ووضع اآلليات الالزمة لتحقيق

، وذلك االلكرتونية واقعامللتي ينتمون إليها باستخدام واألساتذة والجامعة أو املدرسة ا

ومن خالل بناء شبكة تعليمية لكل الجامعات أو املدارس، في� بينهم، لتبادل املعلومات 

 لها.  وتصميم موقع عىل االنرتنت

   :قميةمدخل المواطنة الّرل المداخل واإلجراءات المختلفة   رابعا:
اتضح م� سبق حاجة أبنائنا إىل برامج وإجراءات عديدة وواضحة لتمكينهم من 

تنشئة مواطن رقمي يستطيع أن إعداد و خالل من الحياة بكفاءة وأمان يف العرص الرقمي، 

يتعامل باحرتافية مع الوسائل التقنية املتعددة، ويعي املخاطر التي قد يتعرض لها، 

ناته وخصوصياته ويؤمن بحقوق اتطيع أن يحمي بيويدرك أيضاً ماله وما عليه ويس

امللكية الفكرية، وتلك املهمة شاقة ال �كن أن يلم بها الفرد بجهده الذات، بل يحتاج إىل 

وهو ما �كن تربية متدرجة وفق املراحل العمرية ووفق الخصائص والس�ت السلوكية، 

 الرقمية. أن يتم من خالل ما يطلق عليه مدخل الرتبية واملواطنة 

مؤسسات الرتبية والتعليم يف تنشئة املواطن الرقمي  من هنا تتجىل أهمية ودور

يف حياته اليومية،  باحرتافيةالواعي الذي يدرك أبعاد الثقافة الرقمية ويستطيع توظيفها 
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ن تو  تلك الجوانب اهت�ما يوازي حجم الحاجات االجت�عية واملخاطر أ فاملناهج يجب 

ن يكون مرجعاً مهنياً وتربوياً يف الجانب التقني أ تملة، واملعلم يجب التقنية املح

ن يكون هامشياً يقوم بأدوار يومية �طية، والبيئة املدرسية يجب أن توفر أ واملعلومات ال 

قني والرقمي من حوله، وهذه للطالب التقنيات الالزمة التي تساعده عىل فهم الواقع التَ 

يكن هناك سياسات تربوية ذات خطط واضحة واسرتاتيجيات وتلك ستبقى أحالماً مال 

متنوعة من أجل تربية اإلنسان املعارص الذي يجمع ب� األصالة واملعارصة فكراً وسلوكاً 

 .وقناعات

والواقع أن هناك شبه اتفاق عىل رضورة أن يتحمل النظام الرتبوي دوره يف ترسيخ قيم 

االختالف نشأ حول كيفية تحقيق ذلك النظام  املواطنة بصفة عامة لدى طالبها، إال أن

لذلك، ك� أنه يوجد اتفاق عىل أن ذلك الدور �كن أن يكون متصال يبدأ من الطفولة 

 ويستمر حتى مراحل الرشد واكت�ل النضج.

عىل أن قدرة النظم التعليمية يف نرش وتنمية وىف هذا اإلطار أكدت منظمة اليونسكو 

مه� يف الحكم عىل جودتها، لذا أصبحت تربية املواطنة هدفاً ثقافة املواطنة معياراً 

اسرتاتيجيا للنظم الرتبوية ملساعدة النشء عىل تطوير قدراتهم وطاقاتهم ألقىص مدى 

ممكن ليكونوا مواطن� صالح� يف املجتمع، منتج� ومساهم� ومسؤول� ومهتم� 

 ىل نسيجه وهويته.بشؤون مجتمعهم وقضاياه وهمومه وأولياته، ومحافظ� ع

املجتمع يف تحقيق ة ًاتثل أدات الرتبوية واالجت�عية ؤسسوغ�ها من املاملدرسة و 

والنفسية واالجت�عية،  االقتصاديةالرتبوية التي تضمنها فلسفة الرتبية بأبعادها  هأهداف

ك ميذ اإلدراكية واالنفعالية والوجدانية والجسمية، وكذلوتعمل عىل تنمية شخصية التال 

وباإلضافة . وتكوين اتجاهات ايجابية تجاهها همغر  قيم ومعتقدات املجتمع يف نفوس

 . هميف نفوسوقيمه عمل عىل نقل الرتا  الثقايف وتجديده وأيضا غر  االنت�ء الإىل 

والواقع انه توجد مربرات عديدة تربز دور املؤسسات التعليمية يف تربية املواطنة 

 بصفة عامة واملواطنة الرقمية نذكر منها: 

. أن املؤسسة التعليمية تثل بيئة اجت�عية ووسطاً ثقافياً له تقاليده وأهدافه 1

وفلسفته وقوانينه التي وضعت لتت�ىش مع ثقافة وأهداف وفلسفة املجتمع الكب� التي 

هي جزء منه، تتفاعل (فيه ومعه)، وتؤثر فيه وتتأثر به، بهدف تحقيق أهدافه السياسية 

 ة. واالجت�عية واالقتصادي
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. أن املقررات الدراسية إلزامية يدرسها كافة التالميذ، ولذلك تعترب أداة مهمة 2

 لتحقيق التواصل الفكري والت�سك االجت�عي يف املجتمع. 

الجامعة) من املؤسسات الرسمية -. تُعد املؤسسات التعليمية (املدرسة وما قبلها3

 لعليا التي تبتغيها لدى التالميذ. التي توظفها السلطة السياسية يف سبيل نرش القيم ا

. احتوائها للفرد فرتة زمنية طويلة سواء أكان ذلك بالنسبة لليوم الدرايس أم بالنسبة 4

للعام الدرايس أو بالنسبة لعمر املتعلم، فتؤثر فيه وتعدل من سلوكه، إضافة إىل إكسابه 

 املعلومات املختلفة التي تساعده يف حياته. 

يئة املتغ�ة يتطلب تسليح املتعلم� بالقيم األساسية التي يحتاجون إن التكيف مع الب

إليها يف الحياة باعتبارهم مواطن� مسئول� يف مجتمعات د�قراطية مركبة، إن تعلي�ً 

هادفاً ذا معنى يف القرن الحادي والعرشين يجب أن يحفز كل مظاهر الُكمون الفكري 

القيم املحلية، وعرب نقل القيم الد�قراطية واملعاي� اإلنسا ، وأن يعزز إغناء الثقافات و 

الثقافية يسهم التعليم يف دفع السلوكيات املدنية وبناء األمة والت�سك االجت�عي، وهذا 

بدوره يدعم بناء الرأس�ل االجت�عي ويقويه، وهو ما يُفهم عىل وجه العموم بأنه منافع 

التي �كن أن تؤمن الوصول إىل املوارد وتضمن ناجمة عن العضوية يف الشبكة االجت�عية 

 املحاسبة، وتشكل شبكة أمان يف أوقات األزمات.

 اتضح م� سبق حاجة أبنائنا إىل العديد من األمور املتعلقة بثقافة رقمية جديدة

 للتقنيات الرقمية املسئول والرشيدتكنهم من امل�رسة اآلمنة، والقانونية، واالستخدام 

يف العرص الرقمي أو املجتمع الرقمي،  ى يتمكنوا من الحياة بكفاءة وأمانالحديثة، حت

املواطن يف ذلك العرص، ومؤدين لواجباتهم، وهو ما يطلق عليه "  متمٍتع� بكافة حقوق

املواطنة  مدخل املواطن الرًقمي "، ك� اتضح أيضا أن ذلك �كن أن يتحقق من خالل"

من خالل التوجيه املخطط من  الرقميياة يف العرص عىل الح أبنائنا " فمساعدةالرقمية

قبل أولياء األمور واملعلم� والتالميذ لالستخدام الفعيل للمصادر والتقنيات الرقمية بهدف 

تنمية املهارات والسلوكيات التي تكنهم بأن يصبحوا مواطن� رقمي�، يتفاعلون مع 

 وذلك من خالل:  ضوء معاي� وقواعد واضحةاآلخرين عرب االتصال يف 

تتناول سلبيات ، العمل عىل وضع مناهج دراسية للصفوف املدرسية األوىل -1

وإيجابيات االتصال الرقمي، وكيفية االستفادة منه، وآداب التعامل مع هذه الوسائل، 

وتدريس مفهوم املسؤولية اإللكرتونية، وحدود الفرد يف الفضاء الرقمي، وآلية التثبت من 
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مواطن يعيش منسج�ً  اعداد، بغرض االستخدام األفضل للتكنولوجيا، و ةاستقاملعلومات امل

، مع نفسه وقيمه، رغم سيل املعلومات املتدفق الذي �كن أن يتصادم مع ثقافة مجتمعه

يقوم عىل تنفيذها واختيار محتواها عدد من الرتبوي� املتخصص�، لتعليم عىل أن 

من خاللها توجيههم نحو استخدام أمثل لإلنرتنت، الطالب األساليب والطرائق التي �كن 

بهدف ح�يتهم من أرضار وسلبيات الثقافة الرقمية، لخلق املواطن الرقمي الفعال الذي 

يستخدم هذه التكنولوجيا الحديثة بصورة أمثل، لخدمة وح�ية مجتمعه ووطنه، بعيداً 

 .اتيةشه� باآلخرين أو ارتكاب الجرائم املعلومعن اإلساءة والتَ 

تطوير برامج اعداد املعلم� با يتناسب ومتطلبات اعداد طالبهم للعرص الرقمي،  -2

حد  التقنيات الرتبوية واالسرتاتيجيات أ واعدادهم للتدريس يف فصول تعتمد عىل 

املتطورة ملواكبة التغ�ات يف البيئة املتسارعة كالفصول االفرتاضية واملعارف الجديدة 

واالسرتاتيجيات التعليمية الجديدة التي تتوافر يف نظم تعليمية متاحة  الدرايسللمحتوى 

نشطة لالتصال املستمر مع خريجيها أ ن تتضمن برامج االعداد وسائل و أ عرب االنرتنت، و 

 منها.التعليمية الجديدة واالفادة  تللم�رساعرب االنرتنت للوصول 

ق عمل التقنيات الرقمية الحديثة بطر املراحل العمرية املختلفة تعريف األبناء يف  -3

املهارات الالزمة الستخدامها  وإكسابهمواستخداماتها وتأث�اتها عليهم وعىل اآلخرين، 

، بالحقوق وااللتزامات والواجبات الرقمية األبناء وأولياء األمور تنمية معارفو ، بأمان

 االستخدام غ� ترتتب عىل أن�كن  التيباملشكالت هم ومعارف وعيهمتنمية إضافة إىل 

 التغلب عليها.  وأساليبوطرق  الرشيد للتقنيات الرقمية

أن واملرب� بأهم التوجيهات حول التساؤالت التي �كن وأدلة لآلباء  قائة توف� -4

التعامل املناسب مع أبنائهم أثناء االستخدامات املختلفة للتقنيات  حولتطرح يف أذهانهم 

، وتوضيح رأي املتخصص� يف األساليب مناقشتها معهم الرقمية الحديثة والعمل عىل

األبناء وأولياء تنمية املهارات التي تكن املناسبة لذلك واالجابة عىل استفساراتهم، مع 

يز ب� االستخدامات املقبولة وغ� املقبولة لألنواع املختلفة من التقنيات يمن التم مأموره

 .استخدامها ة أثناءاملستمر  تالتساؤال وتقديم ردود الرقمية الحديثة، 

وضع آليات لض�ن توف� آليات وتقنيات الوصول الرقمي إىل  يف إطار السعي إىل -5

الجميع بال استثناء، والعمل عىل توف� الحقوق الرقمية املتساوية ودعم الوصول 

تكثيف الجهود  ذوى االحتياجات الخاصة، البد منومن بينهم أفراده، لكافة اإللكرتو  

لض�ن تتعهم بتلك الحقوق، لوضع ترشيعات وأنظمة  من قبل القانون� واملرشع�
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وبرمجياتها؛  واسترشاف آفاق التطور الجاري يف مجال تقنية االتصاالت واملعلومات

واتخاذ كافة توظيفها يف خدمتهم،، لها، و  استخدام ذوي االحتياجات الخاصةل لتسهي

 .واملعلوماتيةقمية الر تهم ميأ حو االجراءات الكفيلة ب

براحل  يف بعض املقرراتاملواطنة الرقمية ومجاالتها املختلفة إدخال موضوع  -6

بحيث يكون إدخالها من زوايا مختلفة، فمثال التعليم املختلفة؛ والتعليم الجامعي خاصة 

كلية الرتبية �كن أن تتناول موضوعات معينة مثل االستخدام األمثل لتكنولوجيا 

املعلومات، والجوانب األخالقية يف التعامل مع الحاسوب وغ�ه من التقنيات الحديثة، 

لق بتدريس برامح وثقافة السالم والحوار. أما كلية الحاسب اآل  فتتناول كل ما يتع

الح�ية، وأمن املعلومات، مع االهت�م باكتساب وتطبيق املهارات العملية املرتبطة بذلك، 

أما كلية الحقوق فيمكن أن تدر  الجوانب القانونية الخاصة بهذا النوع من الجرائم، 

م وكلية الخدمة االجت�عية وأقسام االجت�ع تدر  األبعاد االجت�عية للمشكلة، وأقسا

الخصائص النفسية ملرتكبي هذه  تناولعلم النفس يف كليتي الرتبية واآلداب �كنها 

الجرائم وكيفية تأهيل هؤالء املجرم� لالندماج يف املجتمع، أما كلية التجارة فيمكنها أن 

تدر  األبعاد االقتصادية للجرائم اإللكرتونية، والخسائر التي قد تنجم عنها. وهكذا 

 من كافة جوانبها.  القضية بحيث يتم تناول

ظل تزايد اعت�د جميع لدى أبناءنا ففي االهت�م بتنمية وتعليم التفك� الناقد  -7

قمي للحصول عىل املعلومات ولتلبية حاجات الفئات العمرية عىل اإلعالم االجت�عي والَر 

لنشء يف انرب  التواصل، وصعوبة أن �نع أو نحجب بعض تلك املصادر واملواقع البد أن

من خالل تعليمهم عدم التسليم بكل ما تنرشه، التفك� الناقد، مجتمعاتنا العربية عىل 

بالجوانب االيجابية واالبتعاد عن كيفية االنتقاء واالختيار واالنتفاع وتدريبهم عىل 

والنقد واالستقصاء  التساؤل أساليب استخداممن خالل تلك التقنيات، الجوانب السلبية ل

الطالب الذي لديه قدرة عيل اتخاذ القرارات ، با �كن من إعداد التعليمية طةيف األنش

سلح بالعلم واملعرفة، وتنمية قيمة العمل والتصدي للتيارات الفكرية املعادية، والتً 

واحرتامه واستغالل الوقت، والعمل عىل امتالك املعلومات واملهارات التي تساعد عىل 

ق؛ ذلك ألن قوة التكنولوجيا تكمن يف القدرة عىل إدارتها تنمية الفكر اإلبداعي الخال 

 وتوظيفها وليس يف امتالكها.

جميع فئات و لتوعية أولياء األمور،  وورش عمل وحلقات نقاشيةعقد ندوات  -8

وذلك بالتعاون والتنسيق مع بعض الجهات والجمعيات  املجتمع من الشباب واليافع�
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هدف مساعدة أولياء األمور يف توجيه باألع�ل،  األهلية، وكذلك التعاون مع أصحاب

وإمدادهم بأحد  األساليب الرتبوية التي  أبنائهم للتعامل السليم مع شبكة املعلومات،

اآلثار ب، وتوعيتهم �كن استخدامها يف املنزل للتعامل مع الوسائل الرقمية بشكل إيجاب

يههم إ  إقامة حوارات ومناقشات السلبية التي قد تنتج عن االستخدام اليسء لها، وتوج

أرسية بينهم وب� أبنائهم داخل األرسة يف حوار هادئ ومتزن، واإلجابة عن تساؤالتهم 

، واستفساراتهم وما يدور يف أذهانهم من أفكار ومعلومات ومعارف سليمة أو غ� سليمة

ومجتمعاتهم فاملعرفة املتاحة عرب الفضاء الرقمي تزيد من قدراتهم عىل تطوير حياتهم 

وصياغة قراراتهم واختياراتهم بشكل أفضل، واستخدامها الخاطئ يؤدي إىل آثار سلبية 

 .مقلصاً من دورهم وفاعليتهم االجت�عية

تشجيع وتوجيه األبناء الطالب عىل إجراء البحو  العلمية واملسابقات الثقافية  -9

اطن يف العرص الرقمي التي تدور حول كافة القضايا املتعلقة بحقوق وواجبات املو 

ومجاالت ومحاور املواطنة الرقمية، وإنشاء برامج دراسية لطالب الدراسات العليا عن 

املواطنة الرًقمية، والعرص الرقمي، وتوجيه األبحا  والدراسات التي يقوم بها طالب 

لرقمية املاجست� والدكتوراه، وأعضاء هيئة التدريس، إىل دراسة الرتبية الرقمية واملواطنة ا

دراسة أكاد�ية متعمقة، من أجل املساهمة يف نرش ثقافة املواطنة الرًقمية والرتبية 

 الرًقمية. 

 نتائج الدراسة: 

 يف ضوء ما سبق �كن عرض أبرز نتائج الدراسة عىل النحو التا : 

أن الحياة يف العرص الرقمي تتطلب رضورة اعادة النظر يف جوانب الرتبية العربية  -1

 ة وأهدافا ومناهجا واجراءات با يتفق وطبيعة الحياة يف العصور السابقة. فلسف

 أن مدخل املواطنة الرقمية يعد من املداخل املناسبة للرتبية العربية يف العرص -2

 الرقمي.

أنه توجد مربرات عديدة تستوجب رضورة االعت�د عىل مدخل املواطنة الرقمية  -3

 للرتبية العربية يف العرص الرقمي. 

أن الرتبية عىل املواطنة الرقمية تتطلب رضورة تنمية الوعي بجوانب املواطنة  -4

 املجتمع بالثقافة املتعلقة بذلك.  دالرقمية لدى املرب� بل وكافة أفرا
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خذ بدخل املواطنة الرقمية للرتبية يف العرص الرقمي يتطلب توفر مقومات أل ان أ  -5

توفر البنية التحتية لض�ن وصول خدمة االنرتنت  ا:من بينه ،عديدة يف البيئة التعليمية

نشطة التدريسية، فرادها وتطوير املناهج والتوسع يف استخدام التقنيات يف األ أ اىل كافة 

علم� با يتناسب ومتطلبات اعداد طالبهم للعرص الرقمي، عداد املإ تطوير برامج 

حد  التقنيات الرتبوية واالسرتاتيجيات أ واعدادهم للتدريس يف فصول تعتمد عىل 

املتطورة ملواكبة التغ�ات يف البيئة املتسارعة كالفصول االفرتاضية واملعارف الجديدة 

التي تتوافر يف نظم تعليمية متاحة  للمحتوى الدرايس واالسرتاتيجيات التعليمية الجديدة

نشطة لالتصال املستمر مع خريجيها أ ن تتضمن برامج االعداد وسائل و أ عرب االنرتنت، و 

 . التعليمية الجديدة واالفادة منها تللم�رساعرب االنرتنت للوصول 

وأعضاء هيئة التدريس،  ونسعى اآلباء واملعلمتويص الورقة برضورة أن يوىف النهاية 

ة أفراد املجتمع إىل تدعيم ثقافة االستخدام الرشيد واملفيد للتقنيات الرقمية لدى وكافَ بل 

من خالل كافة الفعاليات  كافة جوانب املواطنة الرقمية ةاألبناء، وتدريبهم عىل م�رس

إلعداد الناشئة وامللحة  ةالحاجة الرضوريالرتبوية املناسبة يف هذا الشأن، انطالقا من 

تلك ، أن الرقمييف العرص  بأمانقمية ليتمكنوا من الحياة الًر  املواطنة عىل وتربيتهم

 وامل�رسة الواعية يبتنمية الوعالرقمية تر براحل أساسيه تبدأ  املواطنةعىل  الرتبية

أن يكون ذلك املرتبطة بذلك، و هارات املأساليب التعامل مع املستحدثات و  بتنميةوتنتهي 

ون، ن يضعها يف االعتبار القائعليها والتي ينبغي أ فاق ت تم االتِ وفق املعاي� يف األدبيا

 علم.عليم والتَ لعمليتي التَ  ونوامل�رس ةالتعليمي ةالسياسوضع عىل 

 

 

  



 ج�ل عيل الدهشان ــــــــ أ.د. ــــــــــ ة مدخال للرتبية العربية يف العرص الرقميياملواطنة الرقم
 

)99 ( 

 
 
 
 
 

 

 

-http://www.alأمنية ماهر: اإلدمان الرقمي حرب إلكرتونية جديدة تداهم الشباب متاح عىل -1

mowaten.net/en/news/47326. 

األمية املعلوماتية. تحٍد أمام الدول النامية للولوج إىل عال املعرفة متاح  -2

 http://www.albayan.ae/science-today/issues-on-radio/2012-11-25-1.1772875عىل

 2/  2010 – 2909العدد:  -الحوار املتمدن –عروبة جميل محمد: دور املدرسة يف غر  قيم املواطنة  -3

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=202493متاح عىل 6/ 

املعارصة يف الرتبية للمواطنة (دراسة تحليلية يف ضوء بعض إينا  إبراهيم حويل: االتجاهات  -4

 2010 –، الجزء الثا 18التجارب العاملية)، مجلة العلوم الرتبوية، املجلد 

إينا  إبراهيم حويل: االتجاهات املعارصة يف الرتبية للمواطنة (دراسة تحليلية يف ضوء بعض  -5

 .2010 –، الجزء الثا  18ملجلد التجارب العاملية)، مجلة العلوم الرتبوية، ا

مركز  -القاهرة–البنك الدو : بناء مجتمعات املعرفة (التحديات الجديدة التي تواجه التعليم العا )  -6

 33.ص 2003 -قراء الرشق األوسط (م�يك)

ج�ل درهم أحمد سعيد زيد: برنامج مقرتح لتنمية مهارات معلمي املرحلة الثانوية يف مجال  -7

أكاد�ية السادات  –رسالة ماجست� -دام تكنولوجيا التعليم الرَقمية بالجمهورية اليمنية استخ

 . 2006 –للعلوم اإلدارية 

يف دعم التحوالت الد�قراطية "الد�قراطية ICTج�ل عىل الدهشان: دور تكنولوجيا املعلومات -8

ر العلمي الرابع لكلية ورقة عمل مقدمة إىل املؤت -)�وذجا"Digital Democracyالرقمية(

 30-29الرتبية جامعة املنوفية " الرتبية وبناء اإلنسان يف ظل التحوالت الد�قراطية "يف الفرتة من 

 .2014ابريل 

ج�ل عىل الدهشان، هزاع بن عبد الكريم الفويهى: "املواطنة الرقمية مدخال ملساعدة أبناءنا عىل  -9

-ة اىل املؤتر العلمي الخامس (الدو  األول) لكلية الرتبيةالحياة يف العرص الرقمي "دراسة مقدم

جامعة املنوفية" الرتبية العربية يف العرص الرقمي "الفرص والتحديات "املقرر إقامته خالل الفرتة 

 جامعة املنوفية. –يف رحاب كلية الرتبية  2015/ 10/ 13حتى 12/10/2015من 

 مراجع الدراسة 

http://www.al-mowaten.net/en/news/47326
http://www.al-mowaten.net/en/news/47326
http://www.al-mowaten.net/en/news/47326
http://www.albayan.ae/science-today/issues-on-radio/2012-11-25-1.1772875
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%D1%E6%C8%C9+%CC%E3%ED%E1+%E3%CD%E3%CF
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=202493
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=202493
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=202493
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=202493


 2016) نيسان/إيار/حزيران(ــــــ ـــــــــــ السنة الثانية - الثا�الفصل  -الخامسالعدد  -نقد وتنوير 
 

 
)100 ( 

صندوق  –الشباب واملواطنة الفعالة، اليل ليها اليل عليها حفيظة شق�، يرسا فراو : دليل مرجعي -10

 2014-ابريل-األمم املتحدة للسكان وائتالف
صحيفة الوئام:  -سعودية تصمم مواصفات املواطن الرقمي وفقا للمعاي� الدوليةخالد املرشود:  -11

متاح عىل 
http://www.alweeam.com.sa/307428/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9

%8A%D8%A9- 

 -داليا يحي حسن الشافعي: األمية املعلوماتية يف املجتمع الجامعي بالقاهرة "دراسة ميدانية " -12

 .2005 –كلية اآلداب جامعة القاهرة  –رسالة ماجست� غ� منشورة 

سن الشافعي: األمية املعلوماتية يف املجتمع الجامعي بالقاهرة "دراسة ميدانية " رسالة داليا يحي ح -13

 . 2005-جامعة القاهرة –كلية اآلداب  –ماجست� غ� منشورة 

سوري أندريتا: التغي� والتحدي محو األمية املعلوماتية للقرن الحادي والعرشين، ترجمة احمد بن  -14

 . 2013 -لفجر للنرش والتوزيعدار ا –عبد الله بن خض� 
سياسات واسرتاتيجيات اإلعداد للمدن الرقمية متاح عىل  -15

ww1.mans.edu.eg/faceng/Journal/Abstract/2007/Dec2007_Arc1.pdf 

الجوانب اإلعالمية والصحفية والتعليمية والقانونية  –السيد بخيت: االنرتنت وسيلة اتصال جديدة  -16

 . 50. ص2004 –تاب الجامعي دار الك –الع�  –

  07:57 - 17/  2/  2010 - 2920العدد:  -الحوار املتمدناملواطنة::الباقي -17

صبحي شعبان رشف، ملياء عبد املجيد شيحة: دور املدرسة الثانوية يف اإلعداد للحياة الد�قراطية: 

العدد  -املجلد الثا  والعرشون -جامعة اإلسكندرية  -مجلة كلية الرتبية  -"دراسة تحليلية " 

 .2012الثالث، 

صبحي شعبان عيل رشف، محمد السيد أحمد الدمرداش: معاي� الرتبية عىل املواطنة الرقمية،  -19

يم ومعاي� الرقابة عىل املؤتر السنوي الساد  " أ�اط التعل –وتطبيقاتها يف املناهج الدراسية

املنعقد يف سلطنة ع�ن يف الفرتة من  –املنظمة العربية لض�ن الجودة يف التعليم  -الجودة فيها "

 .2014ديسمرب  11 -10

صبحي شعبان عيل رشف، محمد السيد أحمد الدمرداش: معاي� الرتبية عىل املواطنة الرقمية،  -20

ملؤتر السنوي الساد  " أ�اط التعليم ومعاي� الرقابة عىل ا –وتطبيقاتها يف املناهج الدراسية 

املنعقد يف سلطنة ع�ن يف الفرتة من  –املنظمة العربية لض�ن الجودة يف التعليم  -الجودة فيها "

 .2014ديسمرب  11 -10
وح�يتهم من صفاء سالمة: درو  وبرامج يف الرتبية الرقمية لسالمة األرسة، لتعليم األبناء املسئولية  -21

 . متاح عىل:12482 -2013سوء استخدام التكنولوجيا جريدة الرشق األوسط، العدد

http://www.alweeam.com.sa/307428/%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%85%d9%85-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%82%d9%85%d9%8a-%d9%88%d9%81/
http://www.alweeam.com.sa/307428/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
http://www.alweeam.com.sa/307428/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-
http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=2920


 ج�ل عيل الدهشان ــــــــ أ.د. ــــــــــ ة مدخال للرتبية العربية يف العرص الرقميياملواطنة الرقم
 

)101 ( 

classic.aawsat.com/details.asp?section=54&article=715127&issueno=12482#.U-
Wz7PQW2So 

ر ورقة عمل مقدمة إىل مؤت –عبد الحميد فضل الله: عالقة املواطن بالسلطة يف العرص الرقمي  -22

مدرسة جبيل الخريفية: التحاور، الشفافية، الد�قراطية، املشاركة املدنية والسياسية يف العرص 

 5. ص2013 -مركز علوم اإلنسان ومنظمة االونيسكو-الرقمي
-http://www.alayam.com/Article/courtsعث�ن املاجد: الرتبية عىل املواطنة العاملية: متاح عىل 

article/399179/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8 

العرص الرقمي الجديد، وإعادة صياغة مستقبل  عدنان عضيمة: ترجمة وعرض كتاب: -23

 http://elaph.com/Web/NewsPapers/2014/2/874164.htmlالشعوب
/  2010 – 2909العدد:  -الحوار املتمدن –عروبة جميل محمد: دور املدرسة يف غر  قيم املواطنة  -24

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=202493متاح عىل6/  2
وق الرقمية باعتبارها مكّوناً أساسياً للمواطنة املعارصة يف العال العرب متاح عىل عفيف عث�ن: الحق -25

http://international.daralhayat.com 

 http://adenghad.net/news/126745عالء عيل عبد: سلبيات يعا  منها أطفال العرص الرقمي -26

-عىل محمود شعيب: املواطنة وعالقتها باملسئولية االجت�عية ك� يدركها طالب جامعة املنوفية  -27

 13-11مجلة العلوم الرتبوية: عدد خاص: مؤتر التعليم والثورة يف مرص: رؤى وسياسات بديلة، 

 2013نوفمرب

تر اإلقليمي املؤ  –عمر محمد بن يونس: الحقوق والحريات وااللتزامات الرقمية يف الفقه املقارن  -28

 –ع�ن  –فندق الرويال  -2004سبتمرب  15 – 13العرب "نحو مجتمع معلومات أكث عدالة 

 .2004 –اململكة األردنية الهاشمية 

: متاح عندما يصنع اإلنرتنت جيالً صالحاً  -29

 http://nata3alam.intel.com/ar/blog/1203/%D8%B9%D9%86%D8%عىل
أكتوبر/  ١٦الجمعة،  -: البُعد الرقمي حجر الزاوية يف مواطنيه الغد: جريدة الحياة غسان مراد -30

متاح عىل  ١٤٣٧محرّم  ٣|  ٢٠١٥ترشين األول 
http://www.alhayat.com/Articles/5537307/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8F

%D8%B9%D8%AF- 
، االتجاهات املعارصة يف تربية املواطنة (دراسة مقدمة للقاء الثالث ه)1426فهد إبراهيم الحبيب:( -31

عرش لقادة العمل الرتبوي. الباحة. اململكة العربية السعودية)، متاح عىل موقع السكينة للحوار: 
Http://www.assd.kina.com/center/studies 

متاح يطرحها عل�ء سويرسيون  2030سيناريوهات للمجتمع الرقمي 4:ماجد الخطيب -32
 http://elaph.com/Web/News/2014/10/952244.htmlعىل

http://www.alayam.com/Article/courts-article/399179/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%258
http://www.alayam.com/Article/courts-article/399179/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%258
http://www.alayam.com/Article/courts-article/399179/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%258
http://elaph.com/Web/NewsPapers/2014/2/874164.html
http://www.ahewar.org/search/search.asp?U=1&Q=%DA%D1%E6%C8%C9+%CC%E3%ED%E1+%E3%CD%E3%CF
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=202493
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=202493
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=202493
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=202493
http://international.daralhayat.com/
http://international.daralhayat.com/
http://adenghad.net/news/126745
http://search.shamaa.org/ArSearch.aspx?lookfor=%28%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9:%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%20%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1:%20%D8%B1%D8%A4%D9%89%20%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9%D8%8C%2011-13%20%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1%202013%29&type=titletag_Text4&page=1&RecordsPerPage=20
http://search.shamaa.org/ArSearch.aspx?lookfor=%28%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9:%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%20%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B5%D8%B1:%20%D8%B1%D8%A4%D9%89%20%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A9%D8%8C%2011-13%20%D9%86%D9%88%D9%81%D9%85%D8%A8%D8%B1%202013%29&type=titletag_Text4&page=1&RecordsPerPage=20
http://nata3alam.intel.com/ar/blog/1203/%D8%B9%D9%86%D8%25
http://www.alhayat.com/Authors/5537307
http://www.alhayat.com/Articles/5537307/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-
http://www.alhayat.com/Articles/5537307/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8F%D8%B9%D8%AF-
http://www.assd.kina.com/center/studies
http://www.assd.kina.com/center/studies


 2016) نيسان/إيار/حزيران(ــــــ ـــــــــــ السنة الثانية - الثا�الفصل  -الخامسالعدد  -نقد وتنوير 
 

 
)102 ( 

ترجمة: مكتب الرتبية العرب لدول  - ج�الد بييل: املواطنة الرقمية يف املدار  (و) مايك ريبيل -33

 م. 2012هـ / 1433الرياض  -الخليج 
م 2013هـ/1434 -مايكريييل: تنشئة الطفل الرقمي: دليل املواطنة الرقمية ألولياء األمور  -34

http://www.madarisna.info/home/%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6%D8%A
9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A- 

مجتمع املعلومات يف اململكة العربية السعودية، اللجنة االقتصادية واالجت�عية لغرب أسيا: االسكوا،  -35

2004. 

ملحو األمية الرقمية لنرش املعرفة ” شهادة املواطن الرقمي“املجلس األعىل للجامعات يطلق  -36

 http://alamrakamy.com/?p=47767عىل بتكنولوجيا املعلومات. متاح 
املحاور التسعة يف املواطنة الرقمية متاح  -37

عىل
http://blog.naseej.com/2013/07/11/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%

A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8 

محمد عبد الحميد، وغفران جودة. الدعوة إىل اعت�د الرتبية الرقمية مناهج أكاد�ية يف املدار .  -38

 alroeya.ae/2013/02/16/29385.متاح عىل 2013فرباير  16صحيفة الرؤية يف 

 .Cybrarians journal -محمد محمود مكاوي: البيئة الرقمية ب� سلبيات الواقع وآمال املستقبل.  -39

 (2004)سبتمرب3،   ع  -

مديحة فخري محمود محمد: دراسة مستقبلية لدور الجامعات املرصية يف مواجهة الجرائم  -40

 http://ei4eg.yoo7.com/montada-f45/topic-t533.htmاإللكرتونية لدي الطالب متاح عىل 
برنامج تربوي للتوعية باستخدام التقنيةمتاح عىل  »املواطنة الرقمية«مرشوع  -41

http://www.alriyadh.com/1009467 
-http://www.newمتاح عىل  Digital Citizenshipمصطفى القايد: مفهوم املواطنة الرقمية -42

educ.com/definition-of-digital-citizenship 
مكتب الرتبية العرب  –(ISTE)معاي� تكنولوجيا التعليم لدى مديري املدار  املعلم� والطالب -43

. متاح 2014 –الرياض  –لدول الخليج 
 www.moe.gov.bh/khsfp/contest/docs/ISTE%20Standards.pdfعىل

 )http://www.securityforum.orgمنتدى أمن املعلومات عىل الرابط التا   -44

مها أحمد إبراهيم محمد: الوعي املعلومات رضورة ملحة يف القرن الحادي والعرشين: دراسة نظرية  -45

 –العدد الرابع  -بحو  يف علم املكتبات واملعلومات -األجنبيوإطاللة عىل اإلنتاج الفكري العرب و 

 .2010 -مار  

http://www.madarisna.info/home/%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-
http://www.madarisna.info/home/%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-
http://www.madarisna.info/home/%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-
http://www.madarisna.info/home/%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A-
http://alamrakamy.com/?p=47767
http://blog.naseej.com/2013/07/11/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/
http://blog.naseej.com/2013/07/11/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9/
http://ei4eg.yoo7.com/montada-f45/topic-t533.htm
http://www.alriyadh.com/1009467
http://www.alriyadh.com/1009467
http://www.new-educ.com/definition-of-digital-citizenship
http://www.new-educ.com/definition-of-digital-citizenship
http://www.new-educ.com/definition-of-digital-citizenship
http://www.securityforum.org/


 ج�ل عيل الدهشان ــــــــ أ.د. ــــــــــ ة مدخال للرتبية العربية يف العرص الرقميياملواطنة الرقم
 

)103 ( 

يحتاج إىل تدريب وتأهيل متاح عىل » املواطن الرقمي -46

http://www.albayan.ae/economy/companies-businesses/2015-01-03-1.2279350 

املواطنة اإللكرتونية يف الشبكات االجت�عية متاح  -47

 http://www.alrakameiat.com/?path=news/read/4512عىل
والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة بحيث كيفية التعامل مع وسائل اإلعالم الرقمي  –املواطنة الرقمية  -48

متاح عىل  تصبح عوامل بناء وتطور وتعلم للجيل الجديد
https://www.linkedin.com/pulse/digital-citizenship-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9- 

 املواطنة الرقمية -49
https://nata3alam.intel.com/ar/event/1205/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D

8%A7%D8%B7%D 
 ات التعليمية متاحاملواطنة الرقمية يف املدار  واملؤسس -50

عىل
http://nata3alam.intel.com/ar/event/1205/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88

%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9- 
-http://www.newاملواطنة الرقمية يف املدار  واملؤسسات التعليمية متاح عىل  -51

educ.com/definition-of-digital-citizenship 

 issuu.com/arifalyedaiwi/docs/citizenshipاملواطنة.. التعريف واملفهوم. متاح عىل -52
نبيل عيد: املخدرات الرقمية، إدمان جديد يهّدد الشباب متاح  -53

-https://www.google.com.eg/?gfe_rd=cr&ei=hUmbVPaPGsyg8wfعىل
4oCYCA#q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B 

 حنبيل عيد: املخدرات الرقمية، إدمان جديد يهّدد الشباب متا  - 54
-https://www.google.com.eg/?gfe_rd=cr&ei=hUmbVPaPGsyg8wfعىل

4oCYCA#q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B 

 issuu.com/arifalyedaiwi/docs/citizenshipالوطن واملواطنة من منظور إسالمي: متاح عىل -55

العاملي لرصد التعليم للجميع،(التعليم للجميع رضورة ض�ن الجودة)، باريس  اليونسكو:التقرير -56

2004. 
57-Ribble, M. (2011). Nine Themes of Digital citizenship. Available at: 

digitalcitizenship.net/ Nine_Elements.html. Retrieved on 1 August 2014 
Internet World Stats: World Internet Users and 2015 Population Stats. Usage and 

Population Statistics, The Internet Coaching Library.. Available at: 
http://www.internetworldstats.com/stats.htm 

 58- CCIC: The Strategic Use of IT in Youth Engagement for Global Citizenship: 
Canadian Council for International Co-operation (CCIC) Washington, DC 
20036, 2008 

http://www.albayan.ae/economy/companies-businesses/2015-01-03-1.2279350
http://www.albayan.ae/economy/companies-businesses/2015-01-03-1.2279350
http://www.alrakameiat.com/?path=news/read/4512
https://www.linkedin.com/pulse/digital-citizenship-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-rajaie-haddad
https://www.linkedin.com/pulse/digital-citizenship-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-rajaie-haddad
https://nata3alam.intel.com/ar/event/1205/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%25D
https://nata3alam.intel.com/ar/event/1205/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%25D
http://nata3alam.intel.com/ar/event/1205/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://nata3alam.intel.com/ar/event/1205/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.new-educ.com/definition-of-digital-citizenship
http://www.new-educ.com/definition-of-digital-citizenship
http://www.new-educ.com/definition-of-digital-citizenship
http://www.internetworldstats.com/stats.htm


 2016) نيسان/إيار/حزيران(ــــــ ـــــــــــ السنة الثانية - الثا�الفصل  -الخامسالعدد  -نقد وتنوير 
 

 
)104 ( 

59- Spector· DirkIfenthaler· PedroIsaías·Kinshuk· Demetrios Sampson Editors: 
Learning and Instruction in the Digital Age, Springer New York Dordrecht 
Heidelberg London, 2010. 

60- Sonia Livingstone, Jasmine Byrne and Monica Bugler (2015): Researching 
children’s rights globally in the digital age, Report of a seminar held on 12-14 
February 2015, London School of Economics and Political 

61- Ribble, M.; Bailey, G. (2006). Digital Citizenship at all grades levels. 
International Society for Technology and Education. Information Literacy: 
Available at: www.iste.org. Retrieved on 1 August 2014. 

62 - Armey, K. (2011). Student information literacy in the mobile environment. Education 
Quarterly. Vol 34 No.1. Retrieved from  
http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Quarterly/EDUCAUSEQuarterly Magazin. 

http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Quarterly/EDUCAUSEQuarterly%20Magazin.

	مقدمة:
	إشكاليّة الدراسة :
	أولا: تعريف المواطنة الرقمية وأهدافها:
	ثانيا: محاور المواطنة الرقمية وأساليب تعليمها وتوضيحها:
	١-الوصول الرّقمي: المشاركة الإلكترونية الكاملة في المجتمع
	٢-التجارة الرقمية: بيع وشراء البضائع إلكترونيا.
	٣-الاتصالات الرقمية- التبادل الإلكتروني للمعلومات:
	٤-محو الأمية الرقمية: عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا واستخدام أدواتها:
	٥-اللياقة الرقمية: المعايير الرقمية للسلوك والإجراءات:
	٦-القوانين الرقمية: المسئولية الرقمية على الأعمال والأفعال :
	٧-الحقوق والمسئوليات الرقمية: الحريات التي يتمتع بها الجميع في العالم الرقمي.
	٨-الصحة والسلامة الرقمية: الصحة النفسية والبدنية في عالم التكنولوجيا الرقمية.
	٩-الأمن الرقمي (الحماية الذاتية): إجراءات ضمان الوقاية والحماية الإلكترونية
	ثالثا مبررات الدعوة إلى ضرورة استخدام مدخل المواطنة الرقمية للتربية العربية:
	في ضوء ما سبق تتجلى أهمية وضرورة تعريف الشباب بالقواعد والضوابط والتوجيهات اللازمة للتعامل الرشيد مع تلك التقنية من خلال مدخل المواطنة الرقمية، بما يجعل منها عوامل تطوير وبناء، بدلا أن تكون عوامل هدم.
	أن روح التمرد التي خلقها الإعلام الرقمي عموماً أوجدت آثاراً سلبية على الروح الوطنية لدى النشء، وهذا يتمثل في ما توضحه الدراسات من انخفاض مستويات الارتباط بحب الوطن أو الخدمة العامة، الروح الوطنية هي عادة كفيلة بعلاج كثير من المشاكل وبث الروح في الإنسا...
	وعندما تنخفض الروح الوطنية، يكثر الفساد والإهمال ويضعف الإنجاز، بينما إذا استطعنا فعلاً الاستفادة من التكنولوجيا في رفع مستوى الروح الوطنية، فهذا يعني تسخير تلك التكنولوجيا لعلاج واحدة من أكبر مشكلات الإنسان العربي وربما يستغرب القارئ أن هناك علماء و...
	7- ان حياتنا اليومية وبشكل متزايد تحولت الى حياة رقمية، وأصبحنا نستخدم بكثافة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتقنيات الحديثة للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية.... الخ، وطور العديد منا مهارات التفكير النقدي في الفضاء الر...
	8- أنه على الرغم من أن التكنولوجيا الرقمية دعامة أساسية لتحفيز الابتكار والإبداع والتعلُّم ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، فإنّها تمثل أيضاً بوابة للدخول إلى الفضاء الإلكتروني الواسع الذي يتّسم بالشمولية والانفتاح بعيداً عن التشريعات والقوانين، وهو ما ي...
	وعلى الرغم من ذلك لا تزال نسبة كبيرة منا على غير دراية بجوانب هذه الثقافة وتلك الآداب التي تحترم مفاهيم الخصوصية وحرية التعبير في العالم الرقمي، مما يؤكد صعوبة تعزيز قيم المواطنة الرقمية وربطها بالهوية الوطنية، وضعف ما يصرف على البحث العلمي في هدم الف...
	إن الاستفادة الحقيقية من وفرة المعلومات وثورة الاتصالات لا يمكن أن تتوافر إلا بشروط جوهرية، أهمها الالتزام بشروط ومتطلبات تلك الاستفادة، والتي لا يمكن أن تتم إلا من خلال وجود وعى لدى أبنائنا بحقوقهم والتزاماتهم بقواعد وقوانين وآداب التعامل مع التقنية ...
	التربية الرّقمية مدخلاً لتنمية المواطنة الرّقمية:
	رابعا:  المداخل والإجراءات المختلفة  لمدخل المواطنة الرّقمية:
	نتائج الدراسة:

