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 :مقدمة
المواطنة مف المفاىيـ الحديثة التي صاحبت قياـ )الدولة القومية( في أوروبا خبلؿ 
عمميات تاريخية واجتماعية وسياسية تـ فييا االنتقاؿ مف) الحؽ اإلليي( لمحاكـ إلى حؽ 

  المواطف ومف ىيمنة الكينوت إلى إدارة الدولة.

قويو لمتخمص مف طغياف السمطة الدينية وتجاوزات الكنيسة  كاف ذلؾ تعبيرا عف رغبو
الكاثوليكية الغربية ولذلؾ نجد أف أىـ ما يميز الدولة القومية فى أوروبا ىو مبدأ الفصؿ بيف الديف والدولة 

 (.1ورفض تدخؿ المؤسسات الدينية في كؿ مالو صمة بالعبلقة بيف المواطف والدولة ) 
مف الفيـ الشامؿ لصوره)الدولة الحديثة( دولو القانوف...، مفيـو المواطنة ىو جزء ف

وتكوينيا الديمقراطي الذى يتسـ بالحضور الكامؿ لمفرد في الحياة العامة والمشاركة في تكويف 
 واجبات متبادلة داخؿ إطار المواطنة بيف الفرد والدولة. 

األوطاف تدور عمى إف األوطاف اليـو كيانات دستورية وقانونية والعبلقة بيف أبناء 
حقوؽ وواجبات المواطنة بصرؼ النظر عف الديانة والعرؽ. فاغمب األوطاف اآلف تتسـ بالتعدد 
العرقي والعقائدي ، إال أف الرابطة التي تربط ىؤالء جميعا وتحتضنيـ وتوفر ليـ الحياة الكريمة 

بينيـ مكونات إنسانية  يمكف اف تنتظـ العبلقة بيف أفراد وجماعات او بي،  ىي رابطو المواطنة
(، 2متعددة ويجمعيـ الوطف الواحد وتربطيـ رابطو المساواة التامة في الحقوؽ والواجبات )

فالمواطنة  أشبو بالغراء الذي يربط بيف المواطنيف داخؿ الدولة فيزيد مف درجة تماسكيـ "
 (3)وتفاعميـ فيما بينيـ مف ناحية وتماسؾ الدولة ذاتيا مف ناحية أخرى" 

العضوية الكاممة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عمييا مف حقوؽ ب تتعمؽالمواطنة ف
وواجبات، وىو ما يعني أف كافة أبناء الشعب الذيف يعيشوف فوؽ تراب الوطف سواسية بدوف 
أدنى تمييز قائـ عمى أي معايير تحكمو مثؿ الديف أو الجنس أو الموف أو المستوى االقتصادي أو 

السياسي والموقؼ الفكري، ويرتب عمى التمتع بالمواطنة سمسمة مف الحقوؽ والواجبات  االنتماء
 .ترتكز عمى أربع قيـ محورية ىي المساواة ، الحرية ، المشاركة ، المسئولية االجتماعية 

أف المواطنة بشكؿ بسيط وبدوف تعقيد ىي انتماء اإلنساف إلى بقعة أرض ، أي اإلنساف 
ابت داخؿ الدولة أو يحمؿ جنسيتيا ويكوف مشاركًا في الحكـ ويخضع الذي يستقر بشكؿ ث
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لمقوانيف الصادرة عنيا ويتمتع بشكؿ متساوي مع بقية المواطنيف بمجموعة مف الحقوؽ ويمتـز 
 ، بؿ وأفرادىا  .بأداء مجموعة مف الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي ليا

حضارة الرومانية ترتكز في المقاـ األوؿ ولقد كانت المواطنة في ميدىا األوؿ في صدر ال
عمى دعامة واجبات والتزامات المواطنيف ، ومع التطور وظيور الحركات السياسية والحقوقية وما 
استتبعيا مف ظيور نظـ الديمقراطية الميبرالية التي سعت إلى توسيع نظرية المواطنة بتوفير 

، وأصبحت المواطنة تتضمف جممة مف الحقوؽ  الدعامة الثانية لممواطنة وىى المواطنة الحقوقية
 (4لممواطنة يبلزميا جممة مف الواجبات وااللتزامات. )

فالمواطنة الفعالة ىي في جوىرىا جممة مف الحقوؽ لممواطف في مقابؿ جممة مف 
وىى في الغالب تتخذا أشكاال وصورا عديدة ، انطبلقا واتفاقا مع طبيعة كؿ ، الواجبات عمى الدولة 

المواطنة في إطار العولمة وآليات السوؽ وسياسات العرض ومتغيراتو ، حيث شممت  عصر
لمواطف عولمي يتمسؾ ويؤمف بالقيـ اإلنسانية  *والطمب ، السعي إلى بناء مواطنة عالمية 

العالمية التي تخص اإلنساف بشكؿ عاـ ، فانو في الوقت نفسو وفى ظؿ العصر الرقمي وظيور 
المعمومات واالتصاالت ، اتخذت المواطنة شكبل جديدا وصورة أخرى ، واتخذت وانتشار تكنولوجيا 

حقوؽ وواجبات المواطف ، أشكاؿ تتفؽ وطبيعة الحياة ومطالب المواطف في ذلؾ العصر ، وبما 
وانتشار تكنولوجيا المعمومات  ، كما دفع ظيوريمكنو مف الحياة بأماف في  ذلؾ العصر

ير ومناقشة مفاىيـ حقوؽ اإلنساف والمعموماتية ، والتي حممت معيا إلى إعادة التفكواالتصاالت 
( فالمواطنة في العصر الرقمي تعنى بالبحث عف حقوؽ 5العديد مف المفاىيـ و"القيـ االنترناتية" )

وواجبات المواطف وىو يعيش في ذلؾ العصر الذي تختمؼ متطمبات الحياة فيو عف متطمبات 
  الحياة في العصور األخرى .

فالتقدـ السريع في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت اإلعبلـ، والعولمة بتداعياتيا 
المختمفة ليا تأثير كبير عمى قضايا المواطنة واليوية الثقافية ، واختبلؿ منظومة القيـ ، وقواعد 
 السموؾ ، وتنامي العنؼ ، وتفكؾ العبلقات ، وضعؼ الوالء واالنتماء ، مما زاد مف االىتماـ

الرئيس والمدير « إريؾ شميت»بموضوع المواطنة عالميًا ، ولعؿ ذلؾ ىو ما أشار إليو كؿ مف 
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في الشركة ذاتيا « قسـ األفكار واالبتكارات»رئيس « جاريد كوىيف»، و«جوجؿ»التنفيذي لشركة 
في « دار جوف موراي لمنشر والتوزيع»عف  2113في احد فصوؿ كتابيما الصادر في أواخر عاـ 

مستقبمنا، المفيـو المستقبمي لميوية الوطنية »بعنواف « العصر الرقمي الجديد»تحت عنواف  لندف
 (6«)والمواطنة
مع ثورة االتصاالت الرقمية وما وفرتو مف تسييؿ وسرعة في عمميات التواصؿ ف

والوصوؿ إلى مصادر المعمومات، ومع ما تحممو ىذه الثورة مف نتائج ذات آثار إيجابية عمى 
والمجتمع إذا تـ استغبلؿ وسائؿ االتصاؿ والتقنية الحديثة عمى الوجو األمثؿ، فإف آثارىا  الفرد

السمبية تبرز مع التمرد عمى القواعد األخبلقية والضوابط القانونية والمبادئ األساسية التي تنظـ 
 (7) .شؤوف الحياة اإلنسانية

لعديد مف السمبيات المتعمقة تظير ا  ومع مرور الوقت وانتشار استخداـ اإلنترنت بدأت
بطبيعة التعامؿ مع شبكة اإلنترنت وسوء االستخداـ او االستخداـ غير الرشيد ،  ألنو عمى الرغـ 
مف نجاح ىذه الوسيمة التكنولوجية الفائقة ، فيي مع ذلؾ في رأى الكثيريف ليا جانب إيجابي 

كف أف نتعرض ليا أثناء التجواؿ وجانب سمبي ، وبالتالي فيناؾ عواقب وخيمة ومخاطر عديدة يم
بيا، ومف ىنا نقوؿ إف اإلنترنت سبلح ذو حديف، فيو مدخؿ لمكثير مف األشياء النافعة، ولكف مع 
األسؼ؛ فيو يفتح المجاؿ أماـ الكثير مف األشياء المؤذية لمدخوؿ إلى جيازؾ ، ولذلؾ فيناؾ 

مع ما يوفره مف خدمات وجوانب ايجابية أشياء البد مف االعتناء بيا ، حتى يمكف االستفادة منو و 
عديدة  وتجنب العديد مف المخاطر التي يمكف أف يتعرض ليا أثناء تجولو في عالمو االفتراضي، 
ولئلبقاء عمى تشغيؿ أجيزة الكمبيوتر والشبكات التي تتيح التعامؿ مع اإلنترنت بأماف وكفاءة 

  عالية .
بنائنا ومراقبة عبلقاتيـ باآلخريف، فقد أصبحوا فإذا كنا سابقا نستطيع معرفة اىتمامات أ

اآلف يتواصموف مع مجيوليف رقمييف يشكموف خطرا محتمبل قويا، وقد يتصفحوف مواقع مشبوىة 
خطيرة، وأصبح مف شبو المستحيؿ مراقبة كؿ ما يشاىدونو مف صفحات ومف يتصموف بو مف 

كية المحمولة في كؿ زماف ومكاف، أشخاص مع انتشار األجيزة الموحة والكفيفة واليواتؼ الذ
خصوصا إذا استحضرنا أف الدراسات العممية أثبتت أف معدؿ استخداـ األطفاؿ والمراىقيف ليذه 
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األجيزة قد يصؿ إلى ثماني ساعات يوميا، أي أكثر مف الساعات التي يقضونيا مع آبائيـ 
قى لنا أف نختار إما أف يكوف ىذا وأمياتيـ ومعممييـ، إنيا إذف بحؽ أقوى ما يؤثر في أبنائنا، ويب

التأثير بالسمب حيف ال نيتـ وال نوجو أبناءنا، أو باإليجاب حيف نعمميـ قواعد االستخداـ ونوجييـ 
  (8) ونحمييـ مف األخطار.

لذا فنحف في أمس الحاجة إلى سياسة وقائية تحفيزية، وقائية ضد أخطار التكنولوجيا، 
إيجابياتيا، سياسة جديدة تتضمف ضرورة توعية أبناءنا مجموعة وتحفيزية لبلستفادة المثمى مف 

مف الحقوؽ التي ينبغي أف يتمتعوا بيا ويستفيدوا منيا وىـ يتعامموف مع تمؾ التكنولوجيا وكذلؾ 
االلتزامات والواجبات التي ينبغي اف يمتزموا بيا ويؤدوىا وىـ يتعامموف  معيا ، والتي تعرؼ اآلف 

 .Digital Citizenshipقدـ بالمواطنة الرقمية في دوؿ العالـ المت
إف االستخداـ والتعامؿ غير الرشيد لمتكنولوجيا، أصبح مشكمة رئيسة تواجو أبناءنا وىـ 
يتعامموف مع معطيات الحياة في العصر الرقمي ، وقد أصبحت ىذه المشكمة مثار حديث وجدؿ 

ناويف ، "االستخداـ السيئ لؤلطفاؿ عمى الصفحات الرسمية لؤلخبار في الصحؼ المختمفة تحت ع
لمكمبيوتر واألجيزة المحمولة" ، "التكنولوجيا تتحدى المعمميف في المدارس واآلباء في البيوت" ، 

"اإلدماف الرقمي حرب إلكترونية جديدة تداىـ "المخدرات الرقمية، إدماف جديد ييّدد الشباب"  
 ***الشباب".

تاحتو فى  كؿ مكاف وفى اى زماف مف خبلؿ الشبكات البلسمكية ففى ظؿ توافر االنترنت وا 
 Cloudوخدمات الحوسبة السحابية  "Wi-Max والواى ماكس  Wi-Fi مثؿ الواى فاى

Computing  وغيرىا ، أصبح السؤاؿ المطروح اآلف "ماذا يستطيع أف يفعمو التربويوف حوؿ
مف جانب طبلبيـ وأبنائيـ بؿ تزايد المشكبلت الناتجة عف االستخداـ غير الرشيد لمتكنولوجيا 

  ، وما اآلليات التي يمكف االعتماد عمييا لتمكيف أبناءنا مف الحياة بكفاءة وآماف  (9)وأطفاليـ "
إننا في ظؿ ذلؾ أصبحنا أماـ تحوالت مؤثرة عززت حضور الفرد وقوتو أماـ السمطات 

القوؿ باف ثورة المعمومات  المقابمة لو ) دولة حكومة ، جماعات ، طوائؼ ، عشائر ...( الى حد
ساىمت في كسر المفاىيـ التقميدية لممجتمع ، الذي تحوؿ معناه مف مجموعة أفراد مع تاريخ 
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فراده ، فالفرد فى  وثقافة مشتركيف إلى مجتمع افتراضي ، ال تفصؿ حدود مادية بيف شعوبو وا 
 (11) .داخؿ المجاؿ االفتراضي غيره فى الحياة االجتماعية العادية 

أننا في ظؿ حياتنا الرقمية غالبا ما نتعرض لتساؤالت عديدة نحتاج إلجابات واضحة 
 (11) عمييا مف بينيا :

ما آليات ضماف توفير آليات وتقنيات الوصوؿ الرقمي إلى الجميع ببل استثناء، والعمؿ عمى  .1
د فى ىؿ لكؿ فر  و توفير الحقوؽ الرقمية المتساوية ودعـ الوصوؿ اإللكتروني ألفراده ؟

المجتمع الحؽ فى الوصوؿ لمصادر المعرفة التكنولوجية ، وكيؼ ينعكس ذلؾ عمى الفرد و 
 المجتمع ؟

ما ايجابيات وسمبيات التجارة االلكترونية وتداوؿ السمع و شرائيا عبر االنترنت وىؿ لدينا  .2
 الوعي الكافي بإجراءاتيا ؟ 

ت ، وىؿ فعبل أصبح العالـ قرية ما أىمية تنوع وسائؿ التواصؿ مع اآلخريف عبر االنترن .3
 صغيرة ؟ 

 كيؼ يمكف محو األمية الرقمية لجميع افراد المجتمع و ما مدى أىميتيا لمنيوض باألمـ ؟  .4
ما أساليب المياقة الرقمية ) أتيكيت االنترنت( ، و ما أىـ ىذه األسس والنصائح التي ممكف  .5

 أف يتّبعيا األشخاص عند استخداـ االنترنت ؟ 
 ضرورة لسف القوانيف الرقمية و ما أىميتيا لمحفاظ عمى األفراد و المجتمع ؟  ىؿ ىناؾ .6
 ىؿ ىناؾ حقوؽ و واجبات رقمية ؟  .7
ما عبلقة الصحة والبدنية و النفسية عند الحديث عف المواطنة الرقمية. وكيؼ تؤثر  .8

 التكنولوجيا عمى الفرد نفسيًا و بدنيًا ؟ 
االنترنت . بالنسبة لمطبلب أو ألي شخص يستخدـ ما أىـ إجراءات الوقاية واألماف عبر  .9

االنترنت خاصة فى ظؿ ما ظير فى اآلونة األخيرة  مف مشكبلت وتجاوزات وخطر اإلدماف 
الجديد الذي تمثؿ فيما أطمؽ عميو "المخدرات الرقمية"  *** واإلدماف الرقمي او إدماف 

 االنترنت .
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إيجابيات فإنيا مع ذلؾ أوجدت صورا عديدة مف فعمي الرغـ مما حممتو ىذا التقنيات مف      
السموكيات و الممارسات الغريبة ، والتي ربما لـ يكف ليا وجود لوال ظيور مثؿ تمؾ التقنيات، مف 
ىذه السموكيات الغريبة ما سمي "بالجرائـ اإللكترونية"****، و ىو نوع مف الجرائـ شاع و انتشر 

يف طبلب المدارس و ذلؾ في مختمؼ بمداف العالـ، حيث بيف الشباب مف طبلب الجامعة ، بؿ و ب
أسيمت تمؾ التقنيات الحديثة بشكؿ ممحوظ فيما يمكف تسميتو بعولمة الجريمة، وأصبحت تحديات 
الجريمة العابرة لمحدود قضية تيدد األمف الدولي بما قدمتو مف تسييبلت كبرى لؤلنشطة اإلجرامية 

لؾ بتييئتيا لمبيئة المناسبة لمنشاط اإلجرامي في جميع أرجاء المنظمة والفردية عمى السواء ؛ وذ
 العالـ ، ولذلؾ أصبحت الجرائـ اإللكترونية ىاجسا يؤرؽ دوؿ العالـ  

 مشكمة الدراسة: 
العصر  انو يطمؽ عمى العصر الذي نعيش فيو، العصر الرقمي أو اتضح مما سبؽ

عمى الوسائؿ التكنولوجية  حيث أصبح االعتمادالتكنولوجي، نظرا لمطفرة التكنولوجية التي ميزتو ب
  تقريبا. ويتعمؽ بكافة جوانب حياتنا أمرا ال مفر منو،

أف الحياة في العصر الرقمي تتطمب مف أبنائنا أف يكونوا عمى وعى بواجباتيـ والتزاماتيـ 
معنا،  أثناء التعامؿ مع معطيات ذلؾ العصر والتي ىي في الحقيقة حقوؽ لآلخريف ممف يتعامموف

وفى المقابؿ يكونوا عمى وعى ودراية بحقوقيـ وىـ يتعامموف مع تمؾ الحياة وذلؾ العصر ، والتي 
ىي في المقابؿ واجبات والتزامات عمى اآلخريف ممف يتعامموف معيـ مف خبلؿ تقنيات ذلؾ العصر 

كنيـ مف ، وىو ما يمكف اف يتـ مف خبلؿ ما اصطمح عمى تسميتو المواطنة الرقمية، والذي يم
فيـ كيفية استخداـ التقنيات الرقمية بطريقة آمنو، وخمقية، وقانونية ليكونوا مواطنيف رقمييف 

، الذي أطمقو األستاذ «المواطف الرقمي»حيث برَز مصطمح  صالحيف، ومتعمميف مدى الحياة ،
المتقّدمة الجامعي مارؾ برينسكي، ليشير إلى األفراد الذيف ولدوا ونشأوا في عصر التكنولوجيا 

(، 12الذي شكمت أجيزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو واليواتؼ المحمولة أبرز المبلمح المميزة لو )
التابع لممجمس األعمى لمجامعات المصري ” مركز الخدمات االلكترونية والمعرفية“وىو ما دعى 

إطبلؽ  أوؿ  الرائدة عالميًا في مجاؿ محو األمية الرقمية ، إلى ”MKCL“ بالتعاوف مع شركة
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شيادة قومية إلكساب الميارات األساسية لمحاسب اآللي وتكنولوجيا المعمومات بالمجتمع المصري 
 .(Digital Citizen Certificate) *والتي تحمؿ اسـ شيادة المواطف الرقمي

ويوضح الشكؿ التالي بعض مواصفات المواطف فى العصر الرقمي وفقا لبعض المعايير        
 (13). العالمية

 
متقدمة مثؿ بريطانيا والواليات المتحدة وكندا الدوؿ وانطبلقا مف ذلؾ  حرصت العديد مف ال

تدرس لطبلبيا في المدارس مواضيع خاصة بالمواطنة الرقمية في إطار منيج التربية عمى اف 
: االتصاؿ بثقة“الرقمية، كما نجد في نفس اإلطار المشروع الذي وضعتو أستراليا تحت شعار 

والذي ينص عمى تعميـ تدريس المواطنة الرقمية لمطبلب مع ” تطوير مستقبؿ أستراليا الرقمي
تدريب اآلباء والمعمميف عمييا وفؽ خطة وطنية متكاممة، كما تخطط فرنسا لجعؿ موضوع 

 (14) .المواطنة الرقمية قضية وطنية كبرى

ة لمغاية واقتصرت عمى بعض وعمى المستوى العربي الزالت التجارب فى ىذا المجاؿ محدود
المحاوالت الفردية في بعض المؤسسات ولدى بعض أولياء األمور ، ففى المممكة العربية 

اعتبرت  المواطنة الرقمية مسارا مف مسارات مبادرة توظيؼ تكنولوجيا االتصاالت السعودية ، 
طوير المدارس، المطبقة في عدد مف المدارس المنظمة لمبرنامج الوطني لت ICT والمعمومات

والتي مف ضمف استراتيجياتيا تدريب المعممات والطالبات عمى إنتاج مقاالت إعبلمية ووسائط 
كما بدأت بعض الدوؿ العربية  في إعداد ( ، 15رقمية في مجاؿ نشر وتطبيؽ المواطنة الرقمية )

واطنة الرقمية برامج ودورات تدريبية لممعمميف وأولياء األمور لتوعيتيـ بجوانب ومجاالت الم
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(، إضافة إلى جيود مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج 16ومساعدتيـ عمى تنشئة وتربية أبنائيـ )
(، بؿ وسعت إحدى 17، في مجاؿ ترجمة بعض الكتابات والدراسات الرائدة في ىذا المجاؿ)

، وتطبيقاتيا في الدراسات الحديثة في ىذا المجاؿ إلى وضع معايير لمتربية عمى المواطنة الرقمية 
 (.18المناىج الدراسية )

المخّصص لعرض حاؿ « المنظمة العربية لحقوؽ اإلنساف»وفى ىذا المجاؿ أشار تقرير 
( إلى تطّور قانوني ودستوري إيجابي 2119القاىرة،  -حقوؽ اإلنساف في الوطف العربي )بيروت 

دخاؿ بعض التشريعات التي تعّزز مف وضعية ىذه  لجية االنضماـ إلى المواثيؽ الدولية ، وا 
الحقوؽ، مؤكدا عمى أف التغير الذي طاوؿ عالمنا، عالـ ما بعد الحداثة والواقع االفتراضي، يفرض 

وما وّلده « الوضع البيئي»مقاربة جديدة لمسألة الحقوؽ تأثرًا بعامميف بارزيف ، يتمّثؿ أوليما بػ 
مؿ الثاني في تكنولوجيا المعمومات مف حقوؽ، مثؿ الحؽ في إدارة الموارد. ويتجّسد العا

(، وىي تفرض 19واالتصاالت المتطّورة التي أعمنت مولد العيد الرقمي وقياـ اقتصاد المعرفة )
  Digital Rights«** الحقوؽ الرقمية»اآلف ما يمكف تسميتو

إننا في عصرنا الحالي وفى ظؿ ما تـ عرضو عف طبيعة ومتطمبات الحياة فيو ، في حاجة ماسة 
إلى مساعدة أبناءنا عمى الحياة في ذلؾ العصر بأماف وفاعمية مف خبلؿ مداخؿ وطرؽ متعددة 

حجر الزاوية في فالبعد الرقمي أصبح   –يمكف اف يكوف مف بينيا مدخؿ المواطنة الرقمية 
والذي يمكف مف خبللو إعدادىـ ليكونوا مواطنيف رقمييف وىو ما تسعى الدراسة   -مواطنيو اليـو 

 لية إلى توضيحو والتأكيد عميو .الحا
 في ضوء ذلؾ تحددت مشكمة الدراسة في محاولة اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالي : 

 ؟ لمساعدة أبناءنا عمى الحياة في العصر الرقميكيؼ يمكف استخداـ مدخؿ المواطنة الرقمية 
 ويتفرع عف ذلؾ السؤاؿ التساؤالت الفرعية التالية :

 اطنة الرقمية ؟ما المقصود بالمو  .1
 ما أىـ محاور المواطنة الرقمية وأساليب تعميميا وتوضيحيا ؟ .2
 ما المبررات التي تقؼ وراء الدعوة إلى تدريس المواطنة الرقمية ألبنائنا ؟ .3
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ما المداخؿ واإلجراءات المختمفة التي يمكف مف خبلليا استخداـ مدخؿ المواطنة الرقمية  .4
 عصر الرقمي؟ لمساعدة أبناءنا عمى الحياة في ال

 في ضوء ذلؾ جاءت خطوات الدراسة عمى النحو التالي :
 .استعراض مفيوـ المواطنة الرقمية واىـ خصائصيا وابرز جوانبيا 

  .توضيح أىـ محاور المواطنة الرقمية وأساليب تعميميا وتوضيحيا 

 ا.عرض مجموعة المبررات التي تقؼ وراء الدعوة إلى تدريس المواطنة الرقمية ألبنائن 

   استعرض المداخؿ واإلجراءات المختمفة التي يمكف مف خبلليا استخداـ مدخؿ المواطنة
 الرقمية لمساعدة أبناءنا عمى الحياة في العصر الرقمي.

 أوال : تعريؼ المواطنة الرقمية وأىدافيا وابرز جوانبيا:
ؿ جممة إذا كانت المواطنة الفعالة ىي في جوىرىا جممة مف الحقوؽ لممواطف في مقاب

ذا كانت المواطنة تتخذا إشكاال وصورا عديدة ، انطبلؽ واتفاقا مف  ، مف الواجبات عمى الدولة وا 
فانو في ظؿ طبيعة ومتغيرات العصر الرقمي وظيور وانتشار طبيعة كؿ عصر ومتغيراتو ، 

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت اتخذت المواطنة شكبل جديدا وصور أخرى واتخذت حقوؽ 
جبات أشكاؿ تتفؽ وطبيعة الحياة ومطالب المواطف في ذلؾ العصر ، وبما يمكنو مف الحياة ووا

 بأماف في ذلؾ العصر.
مجموعة القواعد والضوابط  وفى ضوء ذلؾ يمكف تعريؼ المواطنة الرقمية عمى أنيا

يا الرقمية، والمعايير واألعراؼ واألفكار والمبادئ المتبعة في االستخداـ األمثؿ والقويـ لمتكنولوج
استخداميا بطريقة والتي يحتاجيا المواطنوف صغارا وكبارا  أثناء التعامؿ مع تقنياتيا مف أجؿ 

مف خبلؿ عمميات اإلتاحة و وآمنة وزكية ، وبما يؤدى إلى المساىمة في رقي الوطف،  مناسبة
نيات الحديثة، العادلة ودعـ الوصوؿ اإللكتروني، والتوجيو ، والحماية، توجيو نحو منافع التق

 وحماية مف أخطارىا. 
كما يمكف تعريفيا كذلؾ بأنيا قواعد السموؾ المعتمدة في استخدامات التكنولوجيا الرقمية 

مجموعة مف الحقوؽ التي ينبغي أف يتمتع بيا أثناء استخدامو لتمؾ المتعددة ، والمتمثمة في 
استخداميا مف ، مثؿ ويمتـز بيا أثناء ذلؾ التقنيات والواجبات او االلتزامات التي ينبغي أف يؤدييا 
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أجؿ التبادؿ اإللكتروني لممعمومات، والمشاركة اإللكترونية الكاممة في المجتمع، وشراء وبيع البضائع عف 
طريؽ اإلنترنت، وغير ذلؾ مف األنشطة والفعاليات الرقمية ، وبما يمكنو مف استخداـ اإلنترنت والتقنيات 

 (21) ، بؿ وبصورة أمنة.ـ وفعاؿالمرتبطة بو بشكؿ منتظ
فالمواطنة الرقمية حسب تعريفيا العاـ ىي مجموعة األفكار والمبادئ والبرامج واألساليب 
التي يحتاج اآلباء والمعمموف والمربوف والمشرفوف عمى استخداـ التكنولوجيا أف يعرفوىا حتى 

، حيث تسعى )المواطنة الرقمية( يستطيعوا توجيو األبناء والطبلب ومستخدمو التكنولوجيا عموماً 
إليجاد الطرؽ المثمى التي تحمي المراىقيف واألطفاؿ، دوف الوصوؿ إلى حالة التحكـ الحاد 
وخاصة أنو عمميًا أصبح مف المستحيؿ التحكـ فيما يطمع عميو األطفاؿ والمراىقوف عمى شبكة 

  . ( 21) اإلنترنت ومف خبلؿ الموبايؿ وغيره مف األجيزة المحمولة
ال ينبغي أف نفيـ مف معنى المواطنة الرقمية أنيا تيدؼ إلى نصب الحدود والعراقيؿ مف 
أجؿ التحكـ والمراقبة، بمعنى التحكـ مف أجؿ التحكـ، الشيء الذي يصؿ أحيانا إلى القمع 
واالستبداد ضد المستخدميف بما يتنافى مع قيـ الحرية والعدالة االجتماعية وحقوؽ اإلنساف. 

طنة الرقمية إنما تيدؼ إلى إيجاد الطريؽ الصحيح لتوجيو وحماية جميع المستخدميف خصوصا فالموا
منيـ األطفاؿ والمراىقيف، وذلؾ بتشجيع السموكيات المرغوبة ومحاربة السموكيات المنبوذة في التعامبلت 

 (22) .الرقمية، مف أجؿ مواطف رقمي يحب وطنو ويجتيد مف أجؿ تقدمو
الرقمية ىو توجيو وحماية المستخدميف مف شريحة الشباب فموضوع المواطنة 

والمراىقيف، والتعريؼ بمنافع التقنيات الحديثة ، والحماية مف أخطارىا، أي كيفية التعامؿ الذكي 
مع ىذه التكنولوجيا، مف خبلؿ مبادئ االحتراـ، والتعميـ ، والحماية ، حيث يتـ التواصؿ والمشاركة 

ة بطريقة الئقة وقوانيف رقمية خاصة وضعت لمحد مف التجاوز واالختراؽ عبر الوسائؿ اإللكتروني
، وأما مف الجانب التعميمي فيي تتيح تبادؿ المعمومات باستخداـ األدوات التكنولوجية التي 
توفرىا، فضبًل عف إمكانية التجارة اإللكترونية، كما توفر المواطنة الرقمية الحقوؽ والمسئوليات 

ضافة إلى توفير الصحة والسبلمة أي كؿ ما يتعمؽ بالصحة النفسية والبدنية في واألمف الرقمي إ
 . عالـ التكنولوجيا الرقمية
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وفي ضوء ما تقدـ مف تعريؼ لممواطنة الرقمية يمكف تحديد أىـ ما تضمنو ىذا المفيـو فيما 
 (23) يمي:

 الوعي بالعالـ الرقمي ومكوناتو. .1
 لمناسبة في استخدامات العالـ الرقمي بآلياتو المختمفة.امتبلؾ ميارات الممارسة الفعالة وا .2
إتباع القواعد الخمقية التي تجعؿ السموؾ التكنولوجي لمشخص يتسـ بالمقبولية االجتماعية  .3

 في التفاعؿ مع اآلخريف.

المواطنة الرقمية تتضمف مجموعة مف الحقوؽ والواجبات وااللتزامات فيما يتعمؽ بالتقنيات   .4
 الرقمية .

نشر ثقافة المواطنة الرقمية في مجتمعاتنا مف خبلؿ التربية المنزلية والمناىج التعميمية أف  .5
في المدرسة والجامعة أصبح مف أساسيات الحياة ، وضرورة ممحة يجب أف تتحوؿ الى 
مشاريع وبرامج تربوية بالتعاوف مع مبادرات المجتمع المدني والمؤسسات اإلعبلمية حتى 

معاتنا مف اآلثار السمبية المتزايدة لمتكنولوجيا وتحفيز االستفادة المثمى نتمكف مف حماية مجت
 منيا لممساىمة في تنمية مجتمع المعرفة وبناء االقتصاد الرقمي الوطني

اف المواطنة الرقمية تحاوؿ اإلجابة عف التساؤالت التالية : كيؼ سنحمي أنفسنا وأبناءنا   .6
الجريمة الرقمية؟ األضرار الصحية واالجتماعية مف التخريب الرقمي والحروب الرقمية و 

لى أي مدى  واالقتصادية والتي يمكف اف تنجـ عف االستخداـ غير الرشيد لمتقنية الرقمية؟ وا 
يمكف أف نترؾ لمروبوتات القرار في شؤوف الحياتية المختمفة؟ كيؼ نتصور نوعية عمؿ 

تنا مستقببًل، ومف يكوف المسئوؿ الشبكة ونوعية خدماتيا؟ كيؼ نحافظ عمى أسرارنا ومعطيا
 عف توفير ىذه الحماية؟
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 ثانيا : محاور المواطنة الرقمية وأساليب تعميميا وتوضيحيا:
تعرؼ بأنيا المعايير واألعراؼ المتبعة في السموؾ القويـ ”  المواطنة الرقمية“إذا كانت 
 Digital citizenship can be defined as the استخداـ التكنولوجياوالمسئوؿ تمقاء 

norms of appropriate, responsible behavior with regard to technology 

use.   ، فقد اتفؽ الباحثوف والكثير مف المنظمات المرتبطة بذلؾ الميداف عمى المواطنة الرقمية ،
 (ISTE: International Society for Technology in Education) مف ابرزىا منظمة

 (: 24تقـو عمى المحاور التالية ) :عامة تشكؿ المواطنة الرقمية تسعة مجاالت )محاور( 

 ويوضح الشكميف التاليف ىذه المحاور

 
 المواطنة اإللكترونية في الشبكات االجتماعية مصدر ىذا الشكؿ:

http://www.alrakameiat.com/?path=news/read/4512 
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Ribble, M. (2011). Nine Themes of Digital Citizenship.Available at: 

digitalcitizenship.net/ Nine_Elements.html. Retrieved on 1 August 2014 

 

 Digital Access:   fullالوصوؿ الرقمي: المشاركة اإللكترونية الكاممة في المجتمع   - ١

electronic participation in society       
يمـز مستخدمو التكنولوجيا االنتباه إلى تكافؤ الفرص أماـ جميع األفراد فيما يتعمؽ 

ىي العمؿ نحو توفير ” المواطنة الرقمية“بالتكنولوجيا ، ومف ىنا، فإف نقطة االنطبلؽ في 
تروني يجعؿ مف الحقوؽ الرقمية المتساوية ودعـ الوصوؿ اإللكتروني، ومف ثـ فإف اإلقصاء اإللك

العسير تحقيؽ النمو واالزدىار حيث أف المجتمع يستخدـ ىذه األدوات التكنولوجية بزيادة 
مستمرة. وينبغي أف يكوف ىدؼ المواطف الرقمي ىو العمؿ عمى توفير وتوسيع الوصوؿ 

يكوف  وال بد أف يتنبو المستخدموف إلى أف الوصوؿ اإللكتروني قد  التكنولوجي أماـ جميع األفراد.
محدودا عند بعض األفراد، ومف ثـ ال بد مف توفير موارد أخرى، وحتى نصبح مواطنيف منتجيف، ال 
بد أف نتحمى بااللتزاـ مف أجؿ ضماف توفير آليات وتقنيات الوصوؿ الرقمي إلى الجميع ببل 

 استثناء.



 

 د / هالت سعيد عبد العاطى ابوالعال ذ
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 Digital Commerce:   electronic   .   التجارة الرقمية: بيع وشراء البضائع إلكترونيا -٢

buying and selling of goods 
ال بد أف يتفيـ مستخدمو التكنولوجيا أف القسط األكبر مف اقتصاد السوؽ يتـ عبر 
القنوات التكنولوجية. ومف ىنا تقع عمميات التبادؿ والمقايضة بصورة قانونية ومشروعة في نفس 

عي بالقضايا المتعمقة بيذه العمميات. الوقت، لكف ال بد أف يكوف كؿ مف البائع والمشتري عمى و 
فقد أصبح االتجاه السائد لدى الكثير مف المستخدميف ىو شراء ألعاب األطفاؿ، والمبلبس 
والسيارات واألغذية عبر اإلنترنت. وفي الوقت ذاتو، ظير عمى ساحة المعامبلت قدرا مماثبل مف 

لدوؿ )والتي تضـ عددا مف األنشطة المنتجات والخدمات التي تتعارض مع قوانيف ولوائح بعض ا
مستخدـ   مف بينيا: تنزيؿ البرمجيات بدوف ترخيص، الصور اإلباحية والقمار(. لذا ال بد أف يتعمـ

 اإلنترنت أساليب تصنع منو مستيمكا فعاال في عالـ جديد مف االقتصاد الرقمي.

 Digital   االتصاالت الرقمية: التبادؿ اإللكتروني لممعمومات -٣

Communication:   electronic exchange of information. 
مف أبرز التغيرات اليامة التي استحدثتيا الثورة الرقمية ىو قدرة األفراد عمى االتصاؿ 
فيما بينيـ، ميما بعدت األماكف وتباينت األوقات، ولقد شيد القرف التاسع عشر أنماطا محدودة 

شريف قد شيد تنوعا ىائبل في وسائؿ االتصاالت أمثاؿ: لبلتصاالت، إال أف القرف الحادي والع
ولقد غيرت خيارات االتصاالت الرقمية   البريد اإللكتروني، واليواتؼ النقالة، والرسائؿ الفورية.

واسعة االنتشار كؿ شيء في حياة البشر لمقدرتيـ عمى إجراء اتصاالت دائمة ومباشرة مع أي 
ماـ الجميع لبلتصاؿ والتعاوف مع أي فرد آخر في أي بقعة فرد آخر؛ حيث تتوفر الفرصة اآلف أ

مف العالـ وفي أي وقت. عمى أية حاؿ، ال يتوفر التدريب البلـز لدى كثير مف المستخدميف التخاذ 
 القرارات السميمة عند مجابية خيارات االتصاالت الرقمية المتعددة.

 Digitalا واستخداـ أدواتيا محو األمية الرقمية: عممية تعميـ وتعمـ التكنولوجي -٤

Literacy:   process of teaching and learning about technology and the use 

of technology.    
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عمى الرغـ مف أف مؤسسات التعميـ قد حققت إنجازا مقبوال في مجاؿ نشر واستخداـ 
يتوجو التركيز بصفة متجددة إلى التكنولوجيا، إال أنو ما زاؿ أماميا الكثير لمقياـ بو ، ال بد أف 

نوعية التكنولوجيا الواجب اقتنائيا وتعمميا والتدريب عمييا واألسموب األمثؿ في تشغيميا 
واالستفادة منيا، كما أف بعض التقنيات تشؽ طريقيا إلى مجاالت العمؿ المختمفة، وال يتـ 

المشاركة عبر اإلنترنت. عبلوة  استخداميا في مؤسسات التعميـ، أمثاؿ: مؤتمرات الفيديو، وأماكف
عمى ذلؾ، يحتاج كثير مف العماؿ باختبلؼ مجاالتيـ إلى معمومات آنية وفورية. وتتطمب ىذه 

 Informationالعممية ميارات بحث ومعالجة معقدة ) مف بينيا محو األمية المعموماتية 

Illiteracyتمع رقمي ، وبعبارة *( ، ولذا ال بد أف يتعمـ الدارسوف كيؼ يتعمموف في ظؿ مج
وتعد   أخرى، ال بد مف تدريب الدارسيف عمى أف يتعمموا أي شيء، في أي وقت، في أي مكاف.

مجاالت األعماؿ والطب مف أبرز مجاالت استخداـ التكنولوجيا بصورة مختمفة تماما في القرف 
، فبل بد مف تعميـ الحادي والعشريف ، ونظرا لدمج مستجدات التكنولوجيا في كافة المجاالت بسرعة

المواطنة “وتدريب الدارسيف عمى استخداـ ىذه المستجدات بسرعة فائقة وكفاءة عالية، ولذا فإف 
أخذا في االعتبار حاجة ىؤالء األفراد  –تقـو عمى تعميـ وتثقيؼ األفراد بأسموب جديد ” الرقمية

 إلى مستوى عالي جدا مف ميارات محو األمية المعموماتية.
والكتابة  مية في ىذا العصر لـ يعد يقتصر عمى قدرة الشخص عمى القراءةفمفيـو األ

ىدفًا لمدوؿ التي تسعى إلى بناء  فقط ، بؿ تعدى ذلؾ إلى البعد الرقمي وأصبح محو األمية الرقمية
شعوبيا الميارات األساسية التي تمكنيـ مف  مجتمعات معرفة حديثة ومتطورة عف طريؽ إكساب

 في حياتيـ اليومية. تقنيات الحاسوب استخداـ واستعماؿ
لقد أصبحنا حقًا نعاني مف أمية حقيقية في تعاممنا مع معطيات الثورة التكنولوجية 
والمعموماتية ، حتى أننا نجد المتعمميف منا وحممة أعمى الدرجات، غير قادريف عمى ترجمة 

ي معظـ وجوه حياتنا، أدت إلى التكنولوجيا الحديثة واإلفادة األمة ، فسرعة تغمغؿ تمؾ الثورة ف
 .في مجتمعنا المعاصر« أمية التكنولوجيا المعموماتية»الحاجة إلى محو 

 Digital Etiquette:   electronicالمياقة الرقمية: المعايير الرقمية لمسموؾ واإلجراءات    -٥

standards of conduct or procedure 



 

 د / هالت سعيد عبد العاطى ابوالعال ذ
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مجاؿ بوصفو أكثر اإلشكاليات إلحاحا عند غالبا ما يرى مستخدمو التكنولوجيا ىذا ال
، كمنا يتعرؼ عمى السموؾ غير القويـ عند رؤيتو، إال أف ”المواطنة الرقمية“معالجة أو تناوؿ 

كما أف كثيرا مف   قبؿ استخداميا،” المياقة الرقمية“مستخدمي التكنولوجيا ال يتعمموف 
وغالبا   ف ممارستيـ لمياقة الرقمية ،المستخدميف يشعروف بالضيؽ عندما يتحدثوف إلى آخريف ع

بساطة لوقؼ ما يتـ فرض بعض الموائح والقوانيف عمى المستخدميف، أو يتـ حظر التقنية بكؿ 
االستخداـ غير البلئؽ. إال أف سّف الموائح وصياغة سياسات االستخداـ وحدىا ال تكفي، ال بد مف تثقيؼ 

 مسئوال في ظؿ مجتمع جديد. كؿ مستخدـ وتدريبو عمى أف يكوف مواطنا رقميا

 Digital Law:   electronicالقوانيف الرقمية: المسئولية الرقمية عمى األعماؿ واألفعاؿ    -٦

responsibility for actions and deeds 
يعالج قطاع القوانيف الرقمية مسالة األخبلقيات المتبعة داخؿ مجتمع التكنولوجيا، 

نفسو في صورة السرقة و/أو الجريمة الرقمية، كما ُيفصح  ويفضح االستخداـ غير األخبلقي
االستخداـ القويـ عف نفسو عبر االلتزاـ بقوانيف المجتمع الرقمي. ال بد أف يعرؼ المستخدموف أف 
سرقة أو إىدار ممتمكات اآلخريف، أو أعماليـ، أو ىويتيـ عبر اإلنترنت يعد جريمة أماـ القانوف، 

ف سنيا المجتمع الرقمي ال بد مف االنتباه إلييا، ويقع تحت طائمة ىذه ومف ىنا، توجد عدة قواني
القوانيف كؿ شخص يؤدي عمبل أو حتى يمعب عبر اإلنترنت. ولذا، فإف اختراؽ معمومات اآلخريف، 
نشاء كافة أنواع الفيروسات المدمرة  وتنزيؿ الممفات الخاصة بيـ بشكؿ غير مشروع، وا 

الرسائؿ غير المرغوب فييا أو سرقة ىوية شخص آخر أو وفيروسات التجسس وغيرىا مف 
 ممتمكاتو، كؿ ىذا يعد عمبل منافيا لؤلخبلؽ.

 Digitalوالمسئوليات الرقمية: الحريات التي يتمتع بيا الجميع في العالـ الرقمي    الحقوؽ -٧

Rights & Responsibilities:   those freedoms extended to everyone in a 

digital world. 
كما أف الدوؿ تحدد ما لمواطنييا مف حقوؽ في دساتيرىا، كذلؾ توجد حزمة مف الحقوؽ 

، حيث يتمتع المواطف الرقمي بحقوؽ الخصوصية، وحرية ”المواطف الرقمي“التي يتمتع بيا 
التعبير وغيرىا، وال بد مف دراسة ومناقشة الحقوؽ الرقمية األساسية حتى يتسنى فيميا عمى 
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فبل بد   ومع ىذه الحقوؽ تأتي الواجبات أو المسئوليات،  لصحيح في ظؿ العالـ الرقمي.النحو ا
وبناء   أف يتعاوف المستخدموف عمى تحديد أسموب استخداـ التكنولوجيا عمى النحو البلئؽ.

عميو، ىذاف الجانباف بمثابة وجياف لعممة واحدة، فبل بد مف تفعيميما معا حتى يصبح كؿ مواطف 
مف خبلؿ تعديؿ القوانيف الحالية او استحداث قوانيف جديدة اطنا منتجا ومشاركا فعاال، رقمي مو 

بما يتناسب مع طبيعة الحياة فى العصر الرقمى مع تشديد العقاب عمى مف يخالفيا لتكوف مانعًا 
 مف موانع ارتكابيا.

 Digital  الرقمية الصحة والسبلمة الرقمية: الصحة النفسية والبدنية في عالـ التكنولوجيا -٨

Health & Wellness:   physical and psychological well-being in a digital 

technology world. 

تعد الصحة البصرية، وأعراض اإلجياد المتكرر والممارسات السمعية مف أىـ القضايا 
توجد المشكبلت  وباستثناء الجوانب البدنية،  التي يجب تناوليا في عالـ التكنولوجيا الحديث.

فبل بد مف توعية المستخدميف مف   النفسية التي تنتشر كالنار في اليشيـ في اآلونة األخيرة ،
ثقافة تعميـ مستخدمي ” المواطنة الرقمية“المخاطر الكامنة في التكنولوجيا**، وتتضمف 

قومية والتي كاف التكنولوجيا أساليب حماية أنفسيـ عبر التعميـ والتدريب، مف خبلؿ المبادرات ال
مبادرة نشر ثقافة السبلـ باستخداـ تكنولوجيا  مف أىميا مبادرة االستخداـ اآلمف لئلنترنت و

  .2119فبراير  18المعمومات القاىرة، 
 Digital    األمف الرقمي )الحماية الذاتية(: إجراءات ضماف الوقاية والحماية اإللكترونية -٩

Security (self-protection):   electronic precautions to guarantee safety. 
إبقاء معموماتؾ تحت سيطرتؾ المباشرة والكاممة، أي بمعنى عدـ إمكانية يقصد بو 

الوصوؿ ليا مف أي شخص آخر دوف إذف منؾ، وأف تكوف عمى عمـ بالمخاطر المترتبة عف 
ص يرغبوف في الحفاظ السماح لشخص ما بالوصوؿ إلى معموماتؾ الخاصة، كما أف معظـ األشخا

عمى خصوصية معموماتيـ مثؿ كممات المرور ومعمومات البطاقة االئتمانية وعدـ تمكف اآلخريف 
مف الوصوؿ إلييا، والكثير مف األشخاص ال يدركوف بأف بعض المعمومات التي قد تبدو تافية أو 

ا ما تـ تجميعيا مع ال معنى ليا بالنسبة ليـ فإنيا قد تعني الكثير ألناس آخريف وخصوصًا إذ
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)لمزيد مف المعمومات عف ذلؾ يرجى الرجوع الى منتدى أمف  أجزاء أخرى مف المعمومات.
 (http://www.securityforum.orgالمعمومات عمى الرابط التالي 

شويو أو حتى تعطيؿ اآلخريف. فبل يخمو أي مجتمع مف أفراد يمارسوف سرقة، أو ت
ينطبؽ ىذا تماما عمى المجتمع الرقمي. فبل يكفي مجرد الثقة بباقي أعضاء المجتمع الرقمي 
لضماف الوقاية والحماية واألماف. وال بد مف اتخاذ كافة التدابير البلزمة بيذا الخصوص، فنحف 

وفير مستوى معيف مف الحماية. وال نضع األقفاؿ عمى أبواب بيوتنا، وأجيزة اإلنذار في منازلنا لت
بد مف تطبيؽ أمثمة مباشرة في المجتمع الرقمي. ومف ىنا، ال بد أف يتوفر لدينا برنامج حماية مف 
الفيروسات، وعمؿ نسخ احتياطية مف البيانات، وتوفير معدات وآليات التحكـ الموجو. وبوصفنا 

مات مف أي قوة خارجية مف شأنيا أف مواطنيف مسئوليف، فبل بد مف حماية ما لدينا مف معمو 
 تقـو بتخريب أو تدمير ىذه المعمومات.

تمؾ المحاور والمجاالت  : فاف ىنالؾ عدة أساليب  بأساليب تعميـ وتوضيحوفيما يتعمؽ 
لتعميـ وتوضيح محاور المواطنة الرقمية التسعة أنفة الذكر، حيث يعد مفيـو )االحتراـ، التعميـ، 

فيقسـ ىذا  أحد ىذه األساليب،   (REPS – Respect, Educate, and Protect الحماية
األسموب محاور المواطنة الرقمية إلى ثبلث فئات، كؿ فئة تضـ ثبلثة محاور، عمى النحو 

 :(25اآلتي)
 :احتـر نفسؾ / احتـر اآلخريف، وتضـ

 الوصوؿ )النفاذ( الرقمي .1

 المياقة الرقمية .2

 القوانيف الرقمية .3

 :مع اآلخريف، وتضـعمـ نفسؾ / تواصؿ 

 التجارة الرقمية .1

 االتصاالت الرقمية .2

 محو األمية الرقمية .3



  نا على الحياه فى العصر الرقمىالمواطنت الرقميت مدخالً لمساعدة أبنائ

 

 
 2015السنت الثالثون أكتوبر                    عدد خاص          –جامعت المنوفيت  –مجلت كليت التربيت 

 

21 

 :احـ نفسؾ / احـ اآلخريف، وتضـ

 الحقوؽ والمسؤوليات الرقمية .1

 األمف الرقمي .2

 الصحة والسبلمة الرقمية .3

 المواطنة الرقمية ألبنائنا: تدريسالمبررات التي تقؼ وراء الدعوة إلى ثالثا : 
ة المواطنة الرقمية في البيت بيف أفراد األسرة وفي المدرسة بيف ال شؾ أف نشر ثقاف

صفوؼ الطبلب أصبح ضرورة ممحة، يجب أف تتحوؿ إلى برامج ومشاريع في مدارسنا وجامعاتنا 
موازاة مع مبادرات المجتمع المدني والمؤسسات اإلعبلمية، حتى نتمكف فعبل مف تعزيز حماية 

متزايدة لمتكنولوجيا مع تعزيز االستفادة المثمى منيا لممساىمة في مجتمعاتنا مف اآلثار السمبية ال
 تنمية مجتمع المعرفة وبناء االقتصاد الرقمي الوطني، ويقؼ وراء ذلؾ مبررات عديدة مف أبرزىا :

إلنترنت ، فعدد مستخدمي االنترنت في العالـ يزيد عف ثبلثة مميار ي ادمستخمد دعتزايد   .1
 2111فى عاـ  361492985مستخدمي االنترنت فى العالـ مف مستخدـ ، حيث تطور عدد 

يمثموف  41/6/2115فى  2115وفؽ إحصاءات منتصؼ عاـ  3271491584حتى بمغ 
وبمعدؿ نمو خبلؿ تمؾ  7261621118% مف عدد سكاف العالـ البالغ عددىـ  45نسبة 

ى بمغ حت 2111فى عاـ  451111%  وفي مصر تطور العدد مف 816الفترة وصمت الى 
% مف عدد السكاف 2,53يمثموف نسبة  2114وفؽ إحصاءات نياية عاـ  46211111

*، العالـ العربي  12173541وبمغ عدد مستخدمي الفيس بوؾ  86895199البالغ عددىـ  
مميوف مستخدـ، ووفؽ تقرير اقتصاد المعرفة العربي أنو مف المتوقع أف  91تجاوز الرقـ 

 2117مميوف مستخدـ بحموؿ عاـ  197ي العالـ العربي إلى يصؿ عدد مستخدمي اإلنترنت ف
، إضافة إلى االعتماد المتزيد عمى التقنية فى معظـ جوانب حياتنا، حيث أشارت دراسة معيد 
غوتميب دوتفايمر السويسري لؤلبحاث المستقبمية بعنواف "كيؼ يبدو مجتمع االنترنت في العاـ 

عبلقاتنا االجتماعية وتطور البيئة واالقتصاد العالمي  ؟ وما تأثير التقنية الرقمية عمى2131
% مف شؤوننا 99في ضوء الميؿ نحو والرقمنة ؟" إلى أف التقنية الرقمية ستدخؿ في 

الحياتية ، واف التطور التقني والرقمي اليائؿ، صار يتسمؿ إلى كؿ غرفة، بما فييا الحماـ ، 
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تيجة لقمة الوعي وعدـ وجود ثقافة مجتمعية األمر الذي صاحبو نسبة الجرائـ اإللكترونية ن
في التعامؿ معيا؛ كاف واجبا عمينا كجزء مف ىذا الوطف أف نبذؿ قصارى جيدنا لممساىمة 

 (.  26في توعية المجتمع بعدد مف القضايا اإللكترونية الشائعة)

أف موضوع المواطنة الرقمية يكتسب زخما كبيرا في جميع أنحاء العالـ ، سواء سميت  .2
بالمواطنة الرقمية ، أـ العافية الرقمية ، أـ األخبلؽ الرقمية ...وغيرىا ، بؿ أف والرقمنة 
أصبحت تحتؿ جوىر التحوؿ الحكومي فى العصر الحديث ، واف اعتماد التقنيات الرقمية فى 
الحكومة يعود بفوائد عظيمة عمى الحكومة واالقتصاد ،  أف "المواطنة الرقمية" مشروع 

اد مجتمع مؤىؿ لمتعامؿ مع القضايا اإللكترونية بنشر ثقافة األمف اإللكتروني بيف رسالتو إعد
مختمؼ المراحؿ العمرية في المجتمع مف خبلؿ توفير مرجع متكامؿ لمقضايا اإللكترونية 

يضاح الطرؽ المثمى في التعامؿ معيا وفؽ قيـ المجتمع وحاجاتو)  .(27الشائعة، وا 

رقمية في البيت بيف أفراد األسرة وفي المدرسة بيف صفوؼ الطبلب أف نشر ثقافة المواطنة ال   .3
أصبح ضرورة ممحة، يػػػجب أف تتحوؿ إلى بػػػرامج ومشػػػاريع في مػػدارسنا وجامعاتنا موازاًة 
مع مبادرات المجتمع المدني والمؤسسػػػات اإلعبلمية، حتى نتمكف فعبل مف تعزيز حماية 

مبية المتزايدة لمتػػػكنولوجيا مع تعزيز االستفادة المثمى منيا مجتمعاتنا مف اآلثار السػػػػػ
لممساىمة في تنمية مجتمع المعرفة وبناء االقتصاد الرقمي الوطني ، فالمواطف الرقمي حسب 
تمؾ المناىج ىو الشخص الذي يحب وطنو ويفكر في المصمحة العامة ويستخدـ التكنولوجيا 

لقوانيف واألعراؼ وحقوؽ اآلخريف وحرياتيـ بشكؿ يحميو ويحمي خصوصيتو ويحتـر ا
اإلنسانية ويستخدـ اإلعبلـ اإلجتماعي لخدمة قضايا المجتمع والوطف. ببساطة، المواطنة 

 (28) .والتربية الرقمية ىي مسؤولية تقع عمى عاتؽ الجميع

معمميف إف مفيـو المواطنة الرقمية لو عبلقة قوية بمنظومة التعميـ، ألنيا الكفيمة بمساعدة ال .4
والتربوييف عموما وأولياء األمور لفيـ ما يجب عمى الطبلب معرفتو مف أجؿ استخداـ 

بؿ ىي  التكنولوجيا بشكؿ مناسب. والمواطنة الرقمية ىي أكثر مف مجرد أداة تعميمية، 
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وسػػػيمة إلعداد الطبلب لئلنخراط الكامؿ في المجتمع والمشاركة الفاعمة في خدمة مصالح 
 (29) .وما وفي المجاؿ الرقمي خصوصاالوطػػػف عم

اف التقنية ووسائؿ االتصاؿ الحديثة لـ تعد مف سبيؿ الترفيو والتسمية ، ولـ تعد أيضًا   .5
محصورة عمى طبقة االثرياء بؿ أضحت ضرورة اجتماعية ال سبيؿ لمعيش الكريـ بدونيا 

 لمعرفية و الخدميةووسيمة حتمية لمتواصؿ والحصوؿ عمى الكثير مف الخدمات التعميمية وا
إف األطفاؿ والمراىقيف يستخدموف وسائؿ اإلعبلـ الرقمي )اإلنترنت والموبايؿ  ، (31)

واآليباد( بمعدؿ يتجاوز أحيانًا ثماني ساعات مف اليـو فيذا معناه ببساطة أف ىذه الوسائؿ 
ما يؤثر  تؤثر فييـ أكثر مف نصؼ ساعات االستيقاظ يوميًا، وأف ىذه الوسائؿ قد تكوف أقوى

ف شرًا فشر، ) اف األرقاـ واإلحصاءات تتجاوز ما يتوقعو  (31في النشء، إف خيرًا فخير وا 
 . مع االرتباط المتزايد لمجيؿ الجديد بيذه الوسائؿالشخص عف حجـ ىذا التاثير ، وخاصة 

عد تعريؼ أبنائنا  بالقواوتحت ىذه األىمية وتمؾ الضرورة وذلؾ التقدـ تتجمى أىمية وضرورة  
والضوابط والتوجييات البلزمة  لمتعامؿ الرشيد مع تمؾ التقنية بحيث تصبح عوامؿ تطوير وبناء 

 . بدال اف تكوف عوامؿ ىدـ وتدمير ، التي يمكف تأصيميا  مف خبلؿ مدخؿ المواطنة الرقمية
تي خمقيا اإلعبلـ الرقمي عمومًا أوجدت آثارًا سمبية عمى الروح الوطنية لدى أف روح التمرد ال .6

النشء، وىذا يتمثؿ في ما توضحو الدراسات في انخفاض مستويات االرتباط بحب الوطف أو 
الخدمة العامة،الروح الوطنية ىي عادة كفيمة بعبلج كثير مف المشاكؿ وبث الروح في 

 .مو ويسعى لخدمة الناس مف مواطني دولتواإلنساف المواطف حتى يقـو بعم

وعندما تنخفض الروح الوطنية، يكثر الفساد واإلىماؿ وضعؼ اإلنجاز، بينما إذا استطعنا  
فعبًل االستفادة مف التكنولوجيا في رفع مستوى الروح الوطنية، فيذا يعني تسخير تمؾ التكنولوجيا 

ما يستغرب القارئ أف ىناؾ عمماء وكتبًا وأطرًا لعبلج واحدة مف أكبر مشكبلت اإلنساف العربي ورب
 (.32)عممية تسعى لتحقيؽ ذلؾ 

اف حياتنا اليومية وبشكؿ متزايد تحولت لحياة رقمية وأصبحنا نستخدـ بكثافة تكنولوجيا  .7
المعمومات واالتصاالت والتقنيات الحديثة لممشاركة في األنشطة االجتماعية والتعميمية 

....الخ ، وطور العديد منا ميارات التفكير النقدي  فى الفضاء الرقمي  والثقافية واالقتصادية
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او   -حتى أننا كما يرى البعض قد أصبحنا نعيش في ما يسمى " المجتمعات الرقمية"، 
* وىي مجتمعات تقـو جؿ نشاطاتيا عمى التقنية  -Digital Cities« الُمدف الرقمية»

ـ وممارسة كثير مف األساليب التقنية المتقدمة الحديثة والتي فرضت عمى المواطنيف تعم
التوعية بالسبلمة واألمف االلكتروني عند استخداـ شبكة  ، لمواكبة التقدـ التقني المعاصر

االنترنت واألجيزة المحمولة ، وغيرىا مف جوانب ثقافة وآداب التعامؿ الرشيد مع تمؾ 
 التكنولوجيا الرقمية .

ا الرقمية دعامة أساسية لتحفيز االبتكار واإلبداع والتعّمـ ودفع انو عمى الرغـ اف التكنولوجي .8
عجمة التنمية االقتصادية، فإّنيا تمثؿ أيضًا بوابة لمدخوؿ إلى الفضاء اإللكتروني الواسع 
الذي يّتسـ بالشمولية واالنفتاح بعيدًا عف التشريعات والقوانيف، وىو ما يتيح لمجميع إمكانية 

ما لـ يكف مسمحًا « اإلنساف الرقمي»وتحت ىوية مجيولة. لذا فإّف استخدامو بصورة حّرة 
بالمعرفة المعّمقة والدراية الكافي، فمف المرجح أف يجد نفسو عاجزًا عف مواكبة تطور 
المجتمع الرقمي وبالتالي يصبح أكثر عرضة ألشكاؿ الجرائـ اإللكترونية. وتؤّكد ىذه 

حترافي والتثقيؼ الرقمي البلـز الذي يمنع المعطيات أىمية الحصوؿ عمى التدريب اال
االستغبلؿ اإللكتروني الذي يترؾ آثارًا سمبية عمى المستوييف الشخصي والميني، إذ يمتمؾ 
الجيؿ الشاب حاليًا اإلمكانات البلزمة الستخداـ أجيزة الكمبيوتر واليواتؼ الذكية ووسائؿ 

القدرة عمى توظيؼ التكنولوجيا الحديثة  التواصؿ االجتماعي، ولكف يفتقر في أحياف كثيرة إلى
 .بالشكؿ األمثؿ في دفع عجمة تنمية المجتمعات المحمية

رغـ ذلؾ ال تزاؿ نسبة كبيرة منا عمى غير دراية بجوانب ىذه الثقافة وتمؾ اآلداب  التي 
طنة تحتـر مفاىيـ الخصوصية وحرية التعبير في العالـ الرقمي ، مما يؤكد صعوبة تعزيز قيـ الموا

الرقمية وربطيا باليوية الوطنية ، وضعؼ ما يصرؼ عمى البحث العممي في ىدـ  الفجوة الرقمية  
ومشاريع محو األمية الرقمية االلكترونية في وطننا العربي الكبير ، حيث اكدت إحدى الدراسات 

  computer- informationالحدثية انتشار ما يعرؼ باالمية المعموماتية او الحسوبية 

illiteracy"  المتمثمة فى نقص الميارات المعموماتية مثؿ ) المغوية والحاسوبية والتنظيمية
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والتحميمية والتقيمية واالختيارية ..الخ( لممعمومات ومصادرىا المختمفة لدى عند طبلب ) المرحمة 
 (33الجامعية األولى والدراسات العميا(. )

وثورة االتصاالت ال يمكف أف تتوافر إال بشروط إف االستفادة الحقيقية مف وفرة المعمومات  .9
جوىرية، أىميا عمى اإلطبلؽ االلتزاـ بشروط ومتطمبات تمؾ االستفادة ، والتي ال يمكف أف 
تتـ إال مف خبلؿ وجود وعى لدى أبناءنا بحقوقيـ والتزاماتيـ بقواعد وقوانيف وآداب التعامؿ 

خبلؿ البرامج والفعاليات المتعمقة بالتربية التقنية الرقمية ، وىو ما يمكف أف يتوافر مف 
 الرقمية والمواطنة الرقمية.  

 التربية الرقمية مدخبل لتنمية المواطنة الرقمية   
إف مجتمعنا المصري وعالمنا العربي أصبح  في حاجة عاجمة الى مبادرات وبرامج تربوية 

ية أطفالنا وشبابنا وتعزيز سبلمتيـ مدرسية وجامعية ومجتمعية في التربية والمواطنة الرقمية لحما
مف االستخدامات السمبية المتزايدة لمتكنولوجيا الحديثة في العصر الرقمي ، وخاصة التوعية 
بالسبلمة واألمف االلكتروني  عند استخداـ شبكة االنترنت واألجيزة المحمولة . والمتمثمة في 

 . (34) ميةثقافة وآداب التعامؿ الرشيد مع تمؾ التكنولوجيا الرق
اف الثورة الرقمية مثمما أحدثت تغييرا  في طبيعة ومبلمح األنشطة الحياتية بصفة عامة  ، 

،  فاف تأثيرىا امتد أيضا إلى إحداث تغييرات مماثمة في طبيعة ومبلمح البيئة المدرسية ومفاىيميا
لثورة أطمؽ عمييا األمر الذي أدى إلى ظيور مفاىيـ وأنماط جديدة في التربية تتناسب مع تمؾ ا

، يسعى إلى تكويف مواطف رقمي فعاؿ، مسيج بأطر «التربية الرقمية»البعض مصطمح أو نمط 
، مف خبلؿ تربية ىدفيا تمكيف الطبلب مف التعامؿ مع  أخبلقية تحميو مف مخاطر الفضاء

، وكيؼ منتجات تمؾ الثورة ،  ومف أف يفيموا كيؼ تؤثر الثورة الرقمية في حياتيـ ومجتمعاتيـ 
يستفيدوف منيا بطريقة صحيحة وآمنة ، تربية تسيـ في تنمية ميارات استخداـ تقنياتيا وتصفح 

(، فيى 35الشبكات الرقمية ، بجانب تنمية ميارات التفكير الناقد لمحتوى تمؾ التقنيات والشبكات)
مي لممصادر التوجيو المخطط مف قبؿ المعمميف والتبلميذ أو اآلباء واألبناء لبلستخداـ الفع

والتقنيات الرقمية بيدؼ تنمية الميارات والسموكيات التي تمكنيـ بأف يصبحوا مواطنيف رقمييف، 
 .(35)يتفاعموف مع اآلخريف عبر االتصاؿ المباشر او أثناء التدريس
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 ابناءنا معارؼ تطوير عمى تساعد التي التربوية الفعاليات جميعيقصد بيا  فالتربية الرقمية 

التعامؿ الرشيد مع وسائؿ التقنية الرقمية  واساليب بمفاىيـ ومبادئ واتجاىاتيـ وقيميـ ومياراتيـ
قادريف  كمواطنيف ومسؤولياتيـ بأدوارىـ القياـ مف يمكنيـ بما لتحقيؽ االستفادة القصوى منيا،

المجتمعات الرقمية ، وذلؾ بيدؼ تكويف المواطف الرقمي الفاعؿ  مقتضيات مع التكيؼ عمى
، ط بأطر أخبلقية تحميو مف مخاطر األفكار المبثوثة عمييا، تمؾ األساليب والطرائؽ والمحا

،  باإلمكاف تطبيقيا في المدارس والجامعات، وىو ما يندرج تحت مفيـو التربية السموكية الحديثة
تعد التربية السموكية تنحصر كما كانت في الماضي في تنمية اتجاىات سموكيات الطفؿ فمـ 

ة تجاه األىؿ والجيراف واألصدقاء، بؿ امتدت لتشمؿ تعامؿ الطفؿ والشاب  تجاه الوسائؿ اإليجابي
التكنولوجية، والتي يجب أال تقؼ عند مرحمة ما قبؿ الجامعة فقط، بؿ ال بد أف تمتد إلى ما 
بعدىا، مستخدمة نوعية متخصصة مف الدراسة، ومستعينة بخبراء ميدانييف لتحقيؽ االستفادة 

عمى أف توضع مقرراتيا بشكؿ مبتكر، ومف الممكف أال يعقد امتحاف ليذه المادة  المرجوة،
السموكية، بؿ يتـ تقييـ الطالب مف خبلؿ وضعو في مواقؼ سموكية متنوعة أماـ الكمبيوتر أو 
اآليباد وغيرىما، ونقيـ ردود أفعالو وطريقة تعاممو مع الموقؼ نفسو ، وىو ما يمكف تحقيقو مف 

 (:36يات التالية )خبلؿ الفعال
السعي نحو توفير الحقوؽ الرقمية المتساوية ودعـ الوصوؿ اإللكتروني داخؿ المؤسسات   .1

المعمومات الرقمية لـ تعد فقط أداة لممساعدة فى تنمية ، انطبلقا مف أف  التعميمية وخارجيا 
، فاف الفرد، بؿ تجاوزت ذلؾ وأصبحت ضرورة حيوية ال يستطيع اإلنساف الحياة بدونيا 

االمر يتطمب االىتماـ بتعزيز استخداـ تكنولوجيا المعمومات في مراحؿ التعميـ والتدريب 
تاحتيا لمجميع باعتبارىا مف أىـ حقوؽ اإلنساف الرقمية ، تمؾ التي  وتنمية الموارد البشرية وا 
 يقصد بيا إجماال الحقوؽ التي تضمف لئلنساف القدرة عمى تداوؿ المعمومات والبيانات فى
البيئة التى يعيش فييا، والحؽ فى الوصوؿ إلييا واستخداميا، القدرة عمى االتصاؿ والتواصؿ 

مف أجؿ ضماف توفير آليات ،  مع بيئتو أو مع مف يريد مف خبلؿ خطوط وشبكات االتصاالت
وتقنيات الوصوؿ الرقمي إلى الجميع ببل استثناء ،  عمى أف تتـ دراسة ومناقشة تمؾ الحقوؽ 



  نا على الحياه فى العصر الرقمىالمواطنت الرقميت مدخالً لمساعدة أبنائ

 

 
 2015السنت الثالثون أكتوبر                    عدد خاص          –جامعت المنوفيت  –مجلت كليت التربيت 

 

27 

الفعاليات التعميمية ، حتى يتسنى فيميا عمى النحو الصحيح مف جانب أعضاء  مف خبلؿ
، ىذاف الجانباف   المجتمع المدرسي ، ومع ىذه الحقوؽ تأتي الواجبات أو المسئوليات،

بمثابة وجياف لعممة واحدة، فبل بد مف تفعيميما معا حتى يصبح كؿ مستخدـ ليا منتجا 
 .ومشاركا فعاال

 التبلميذ تشجيع أجؿ مف المعموماتية، الشبكات وبخاصة المتنوعة، التواصؿ وسائط توظيؼ   .2

 العصر ىذا في وبخاصة وغيرىا، المعرفة حقوؿ في تطرأ التي والمستجدات مواكبة التغيرات عمى

 وغيرىا اإللكتروني والبريد لئلنترنت الفّعاؿ )التوظيؼ المعموماتى التدفؽ يتصؼ بسرعة الذي

 .  التواصؿ( وسائؿ مف

 وأفكار آراء احتراـ وميارات التواصؿ ميارات التبلميذ لتعميـ والنقاش الحوار أسموب توظيؼ  .3

في  لبلشتراؾ لمتبلميذ  الفرصة تتاح أف ىذا ويتطمب ، النشط اإلصغاء اآلخريف وميارات
التي تتيحيا شبكات التواصؿ االجتماعي  وجمسات النقاش والمدوناتوالمنتديات،  ،الممتقيات 

 ، وأف ومستقبميـ حاضرىـ في التبلميذ تيميـ قضايا حوؿ تدور ر شبكة االنترنت ، التيعب

تصميـ موقع وذلؾ مف خبلؿ  أيضًا، المدرسة داخؿ تنظيـ ، مثميا عمى المدرسة إدارة تعمؿ
الكتروني لمكمية أو المدرسة  يضـ جميع فعاليات العممية التعميمية ،ويسمح لمطبلب بالتعبير 

حوليا  واف يتـ نشره في المدرسة وتعريؼ الجميع بو ، ليتمكف الطبلب والمعمميف عف آرائيـ 
مف خبللو التواصؿ مع بعضيـ البعض ، ومع معممييـ ، واإلدارة ، بؿ وتواصؿ أولياء األمور 

 مع كؿ تمؾ الفئات .

تدريب  الطالب أف يتعمـ ويقرأ ويكتب ويشاىد ويسمع ويتحاور ويرسـ ويصور ويؤلؼ، مف  .4
ؿ الوسيط الرقمي بصورة كمّية ، بما يجعميـ  الطبلب أسياد أنفسيـ، بؿ ُيضحوف أساتذة خبل 

وخبراء، في حيف يقتصر دور المعمـ عمى مواكبتيـ والتدخؿ بناء عمى طمبيـ. و ينتقؿ 
الطالب مف متمؽ لمعمـ إلى صانع لو، ويتحّوؿ المعمـ مف ُممّقف إلى موّجو ، فبل بد مف تعميـ 

عضاء المجتمع المدرسي عمى استخداـ ىذه المستجدات بسرعة فائقة وكفاءة وتدريب كؿ أ
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عالية ،  في ظؿ حاجة ىؤالء األفراد إلى مستوى عالي جدا مف ميارات لمحو أميتيـ 
 المعموماتية.

ضرورة أف تنتقؿ المؤسسة التعميمية بكؿ أجيزتيا وعناصرىا ومناىجيا إلى الفضاء  .5
امجًا عالميًا موّحدًا، مف خبلؿ تواصميـ عمى الشبكة االلكتروني، ويدرس الطبلب برن

العنكبوتية ويتجاوزف فواصؿ الزماف والمكاف، مف دوف قيود تحّد مف حرياتيـ وال رقابة عمى 
رشاد -تصرفاتيـ  نما توجيو وا  ويحّولوف مواضيع الدراسة إلى مسائؿ يستكشفونيا عبر   -وا 

داع ، ومواكبة العصر ويعمموف بأدوات مف نتاج تقنيات رقمية تنمي فييـ روح المغامرة واإلب
الثورة التكنولوجية المعاصرة كالكومبيوتر واالنترنت والشاشة التي تعمؿ بالممس والفأرة 
السحرية والكاميرا الرقمية ومشغؿ الموسيقى وغيرىا مف األدوات التي ُتضحي بديبًل مف الكتب 

 واألوراؽ واألقبلـ واأللواح وغيرىا.

االتصاؿ الدائـ  بيف الطبلب مكانات والتقنيات ووضع اآلليات البلزمة لتحقيؽ توفير اإل  .6
واألساتذة والجامعة أو المدرسة التي ينتموف إلييا باستخداـ مواقع االنترنت ، واف توفر تمؾ 
اآلليات مناخ فعاؿ لتكنولوجيا المعمومات يسمح لجميع األطراؼ أف يتواصموا بالمواقع 

، ومف خبلؿ بناء شبكة فيما بينيـ  النترنت وذلؾ لتبادؿ المعمومات اإللكترونية عمى ا
 ليا .   تعميمية لكؿ الجامعات أو المدارس، وتصميـ موقع عمى االنترنت

رابعا: المداخؿ واإلجراءات المختمفة التي يمكف مف خبلليا استخداـ مدخؿ المواطنة الرقمية 
 : لمساعدة أبناءنا عمى الحياة في العصر الرقمي

جراءات عديدة وواضحة لتمكينيـ مف الحياة  اتضح مما سبؽ حاجة أبنائنا إلى برامج وا 
تنشئة مواطف رقمي يستطيع أف يتعامؿ بكفاءة وأماف في العصر الرقمي ، وتمكننا مف إعداد و 

باحترافية مع الوسائؿ التقنية المتعددة ، ويعي المخاطر التي قد يتعرض ليا ، ويدرؾ أيضًا مالو 
عميو ويستطيع أف يحمي بيناتو وخصوصياتو ويؤمف بحقوؽ الممكية الفكرية ، وتمؾ الميمة  وما

شاقة ال يمكف أف يمـ بيا الفرد بجيده الذاتي ، بؿ يحتاج إلى تربية متدرجة وفؽ المراحؿ العمرية 
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ال ألصبحت تمؾ الخدمات وبااًل عمى المجتمع ، فالمخاطر  ووفؽ الخصائص والسمات السموكية وا 
في تزايد وقيـ المجتمع في تذبذب والمتغيرات سريعة جدًا وال يمكف لمجيود الفردية أف تواجو 

وىو ما يمكف أف يتـ مف خبلؿ ما يطمؽ عميو مدخؿ التربية  سمبياتيا وتتكيؼ مع ايجابياتيا،
 . والمواطنة الرقمية

لرقمي الواعي مف ىنا تتجمى أىمية ودور مؤسسات التربية والتعميـ في تنشئة المواطف ا
الذي يدرؾ أبعاد الثقافة الرقمية ويستطيع توظيفيا باحترافية في حياتو اليومية ، فالمناىج يجب 
اف تولي تمؾ الجوانب اىتماما يوازي حجـ الحاجات االجتماعية والمخاطر التقنية المحتممة ، 

اتي ال اف يكوف ىامشيًا والمعمـ يجب اف يكوف مرجعًا مينيًا وتربويًا في الجانب التقني والمعموم
يقـو بأدوار يومية نمطية ، والبيئة المدرسية يجب أف توفر لمطالب التقنيات البلزمة التي تساعده 
عمى فيـ الواقع التقني والرقمي مف حولو ، وىذه وتمؾ ستبقى أحبلمًا ما لـ يكف ىناؾ سياسات 

نساف المعاصر الذي يجمع بيف تربوية ذات خطط واضحة واستراتيجيات متنوعة مف أجؿ تربية اإل 
 .األصالة والمعاصرة فكرًا وسموكًا وقناعات

والواقع أف ىناؾ شبو اتفاؽ عمى ضرورة أف يتحمؿ النظاـ التربوي دوره في ترسيخ قيـ 
المواطنة بصفة عامة  لدى طبلبيا ، إال أف االختبلؼ نشأ حوؿ كيفية تحقيؽ ذلؾ النظاـ لذلؾ ، 

تمر حتى اف ذلؾ الدور يمكف اف يكوف متصبل يبدأ مف الطفولة  ويس كما انو يوجد اتفاؽ عمى
 الرشد واكتماؿ النضج . مراحؿ

عمى اف قدرة النظـ التعميمية في نشر وتنمية وفى ىذا اإلطار أكدت منظمة اليونسكو 
ة ثقافة المواطنة معيارًا ىامًا في الحكـ عمى جودتيا، لذا اصبحت تربية المواطنة ىدفًا إستراتيجي

لمنظـ التربوية لمساعدة النشء عمى تطوير قدراتيـ وطاقاتيـ ألقصى مدى ممكف ليكونوا مواطنيف 
صالحيف في المجتمع، منتجيف ومساىميف ومسؤوليف وميتميف بشؤوف مجتمعيـ وقضاياه 

 .  (37)وىمومو وأولياتو، ومحافظيف عمى نسيجو وىويتو
ماعية تمثؿ أدة المجتمع في تحقيؽ والمدرسة وغيرىا مف المؤسسات التربوية واالجت

أىدافو التربوية التي تضمنيا فمسفة التربية بأبعادىا االقتصادية والنفسية واالجتماعية ، وتعمؿ 
عمى تنمية شخصية التبلميذ اإلدراكية واالنفعالية والوجدانية والجسمية ، وكذلؾ غرس قيـ 
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تجاىيا . وباإلضافة إلى العمؿ عمى نقؿ ومعتقدات المجتمع في نفوسيـ وتكويف اتجاىات ايجابية 
 التراث الثقافي وتجديده و أيضا غرس االنتماء وقيمو في نفوسيـ . 

والواقع انو توجد بعض مبررات عديدة تبرز دور المؤسسات التعميمية فى  تربية 
 (38المواطنة بصفة عامة والمواطنة الرقمية نذكر منيا: )

ئة اجتماعية ووسطًا ثقافيًا لو تقاليده وأىدافو وفمسفتو . أف المؤسسة التعميمية  تمثؿ بي1
وقوانينو التي وضعت لتتماشى مع ثقافة وأىداؼ وفمسفة المجتمع الكبير التي ىي جزء منو، 
تتفاعؿ )فيو ومعو(، وتؤثر فيو وتتأثر بو، بيدؼ تحقيؽ أىدافو السياسية واالجتماعية 

 واالقتصادية. 
امية يدرسيا كافة التبلميذ، ولذلؾ تعتبر أداة ىامة لتحقيؽ التواصؿ . أف المقررات الدراسية إلز 2

 الفكري والتماسؾ االجتماعي في المجتمع. 
. ُتعد المدرسة مف المؤسسات الرسمية التي توظفيا السمطة السياسية في سبيؿ نشر القيـ 3

 العميا التي تبتغييا لدى التبلميذ. 
واء أكاف ذلؾ بالنسبة لميـو الدراسي أـ بالنسبة لمعاـ . احتوائيا لمفرد فترة زمنية طويمة س4

الدراسي أو بالنسبة لعمر المتعمـ، فتؤثر فيو وتعدؿ مف سموكو، إضافة إلى إكسابو المعمومات 
 المختمفة التي تساعده في حياتو. 

إف التكيؼ مع البيئة المتغيرة يتطمب تسميح المتعمميف بالقيـ األساسية التي يحتاجوف 
في الحياة باعتبارىـ مواطنيف مسئوليف في مجتمعات ديمقراطية مركبة، إف تعميمًا ىادفًا ذا إلييا 

معنى في القرف الحادي والعشريف يجب أف يحفز كؿ مظاىر الُكموف الفكري اإلنساني، وأف يعزز 
ميـ في إغناء الثقافات والقيـ المحمية، وعبر نقؿ القيـ الديمقراطية والمعايير الثقافية يسيـ التع

دفع السموكيات المدنية وبناء األمة والتماسؾ االجتماعي، وىذا بدوره يدعـ بناء الرأسماؿ 
االجتماعي ويقويو، وىو ما ُيفيـ عمى وجو العمـو بأنو منافع ناجمة عف العضوية في الشبكة 
ي االجتماعية التي يمكف أف تؤمف الوصوؿ إلى الموارد وتضمف المحاسبة، وتشكؿ شبكة أماف ف

 (. 39أوقات األزمات )



  نا على الحياه فى العصر الرقمىالمواطنت الرقميت مدخالً لمساعدة أبنائ

 

 
 2015السنت الثالثون أكتوبر                    عدد خاص          –جامعت المنوفيت  –مجلت كليت التربيت 

 

31 

اتضح مما سبؽ حاجة أبنائنا إلى العديد مف األمور المتعمقة بثقافة رقمية جديدة  تمكنيـ   
مف الممارسة اآلمنة، والقانونية، واالستخداـ المسئوؿ والرشيد لمتقنيات الرقمية الحديثة ، حتى 

الرقمي  ، متمتعا بكافة حقوؽ ،  يتمكنوا مف الحياة بكفاءة وأماف  في العصر الرقمي أو المجتمع
ومؤديا لواجبات ومسئوليات  المواطف في ذلؾ العصر وىو ما يطمؽ عميو " المواطف الرقمي " ، 
كما اتضح أيضا أف ذلؾ يمكف أف يتحقؽ مف خبلؿ  "مدخؿ  المواطنة الرقمية"  في  مساعدة 

ف قبؿ أولياء األمور والمعمميف أبنائنا عمى الحياة فى العصر الرقمي مف خبلؿ التوجيو المخطط م
والتبلميذ لبلستخداـ الفعمي لممصادر والتقنيات الرقمية بيدؼ تنمية الميارات والسموكيات التي 
تمكنيـ بأف يصبحوا مواطنيف رقمييف، يتفاعموف مع اآلخريف عبر االتصاؿ فى ضوء معايير 

 وذلؾ مف خبلؿ ما :  (41)وقواعد واضحة
يجابيات العمؿ عمى وضع مناىج د .1 راسية لمصفوؼ المدرسية األولى ، تتناوؿ سمبيات وا 

االتصاؿ الرقمي، وكيفية االستفادة منو، وآداب التعامؿ مع ىذه الوسائؿ، وتدريس مفيوـ 
المسؤولية اإللكترونية، وحدود الفرد في الفضاء الرقمي، وآلية التثبت مف المعمومات 

يا، وخمؽ مواطف يعيش منسجمًا مع نفسو المستقاة، بغرض االستخداـ األفضؿ لمتكنولوج
وقيمو، رغـ سيؿ المعمومات المتدفؽ الذي يمكف أف يتصادـ مع ثقافة مجتمعو، عمى اف يقـو 
عمى تنفيذىا واختيار محتواىا عدد مف التربوييف المتخصصيف، لتعميـ الطبلب األساليب 

رنت، بيدؼ حمايتيـ مف والطرائؽ التي يمكف مف خبلليا توجيييـ نحو استخداـ أمثؿ لئلنت
أضرار وسمبيات الثقافة الرقمية، لخمؽ المواطف الرقمي الفعاؿ الذي يستخدـ ىذه التكنولوجيا 
الحديثة بصورة أمثؿ، لخدمة وحماية مجتمعو ووطنو، بعيدًا عف اإلساءة والتشيير باآلخريف 

 .أو ارتكاب الجرائـ المعموماتية
مختمفة بطرؽ عمؿ التقنيات الرقمية الحديثة تعريؼ األبناء فى المراحؿ العمرية ال .2

كسابيـ الميارات البلزمة الستخداميا بأماف  واستخداماتيا وتأثيراتيا عمييـ وعمى اآلخريف ، وا 
، وتنمية معارفيـ األبناء وأولياء األمور بالحقوؽ وااللتزامات والواجبات الرقمية، إضافة إلى 

مكف أف تترتب عمى االستخداـ غير الرشيد تنمية وعييـ ومعارفيـ  بالمشكبلت التي ي
 لمتقنيات الرقمية  وطرؽ وأساليب التغمب عمييا. 

توفير قائمة وأدلة  لئلباء والمربيف بأىـ التوجييات حوؿ التساؤالت التي يمكف تطرح في  .3
أذىانيـ في التعامؿ المناسب مع أبنائيـ أثناء االستخدامات المختمفة لمتقنيات الرقمية 
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والعمؿ عمى مناقشتيا معيـ، وتوضيح راى المتخصصيف فى االساليب المناسبة الحديثة 
واالجابة عمييا ، مع  تنمية الميارات التى تمكف األبناء وأولياء أمورىـ مف التميز بيف 
االستخدامات المقبولة وغير المقبولة لؤلنواع المختمفة مف التقنيات الرقمية الحديثة التساؤؿ 

 خداميا لما ىذا ؟ ولما ال ؟.المستمر أثناء است

في إطار السعي إلى وضع آليات لضماف توفير آليات وتقنيات الوصوؿ الرقمي إلى الجميع  .4
ببل استثناء، والعمؿ عمى توفير الحقوؽ الرقمية المتساوية ودعـ الوصوؿ اإللكتروني ألفراده 

ونيف والمشرعيف  ، خاصة ذوى االحتياجات الخاصة البد مف  تكثيؼ الجيود مف قبؿ القان
لوضع تشريعات وقوانيف وأنظمة متعمقة بتسييؿ توظيؼ تقنية االتصاالت والمعمومات 
الستخداـ ذوي االحتياجات الخاصة وخدمتيـ، واستشراؼ آفاؽ التطور الجاري عمى المعدات 
في مجاؿ تقنية االتصاالت والمعمومات؛ لتسييؿ استخداميا مف ذوي االحتياجات الخاصة أو 

فيا في خدمتيـ، واستشراؼ آفاؽ التطور الجاري عمى البرمجيات؛ لتسييؿ استخداميا توظي
مف ذوي االحتياجات الخاصة، أو توظيفيا في خدمتيـ، والتعرؼ عمى أحدث الوسائؿ والطرؽ 

 التقنية اليادفة إلى محو األمية الرقمية لذوي االحتياجات الخاصة.

المختمفة  في بعض المقررات بمراحؿ التعميـ  إدخاؿ موضوع المواطنة الرقمية ومجاالتيا .5
المختمفة ؛ والتعميـ الجامعي خاصة بحيث يكوف إدخاليا مف زوايا مختمفة، فمثبل كمية التربية 
يمكف أف تتناوؿ موضوعات معينة مثؿ االستخداـ األمثؿ لتكنولوجيا المعمومات، والجوانب 

يات الحديثة، و ثقافة السبلـ و الحوار. أما األخبلقية في التعامؿ مع الحاسوب وغيره مف التقن
كمية الحاسب اآللي فتتناوؿ كؿ ما يتعمؽ بتدريس برامح الحماية، و أمف المعمومات، مع 
االىتماـ باكتساب و تطبيؽ الميارات العممية المرتبطة بذلؾ، أما كمية الحقوؽ فيمكف أف 

و كمية الخدمة االجتماعية وأقساـ  تدرس الجوانب القانونية الخاصة بيذا النوع مف الجرائـ،
االجتماع تدرس األبعاد االجتماعية لممشكمة، و أقساـ عمـ النفس في كميتي التربية و اآلداب 
يمكنيا دراسة الخصائص النفسية لمرتكبي ىذه الجرائـ و كيفية تأىيؿ ىؤالء المجرميف 

اد االقتصادية لمجرائـ لبلندماج في المجتمع، أما كمية التجارة فيمكنيا أف تدرس األبع
اإللكترونية، و الخسائر التي قد تنجـ عنيا. وىكذا بحيث يتـ تناوؿ المشكمة مف كافة 

 جوانبيا. 
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لدى أبناءنا ففى ظؿ تزا يد اعتماد جميع الفئات االىتماـ بتنمية وتعميـ التفكير الناقد   .6
تمبية حاجات التواصؿ، العمرية عمى اإلعبلـ االجتماعي والرقمي لمحصوؿ عمى المعمومات ول

و صعوبة أف نمنع أو نحجب بعض تمؾ المصادر والمواقع البد أف نربي التفكير الناقد لدى 
النشء، فيؤالء النشء سيصبحوف في يوـ مف األياـ معمميف ومربيف ومسئوليف، وىنا نحتاج 

واالختيار تربية التفكير الناقد وتربية حسف االختيار، بحيث يتعمـ النشء كيفية االنتقاء 
فى األنشطة واالستقصاء  التساؤؿ أساليب واالنتفاع مف تمؾ التقنيات ، مف خبلؿ استخداـ

 التعميمية
ولذا فمف الميـ والضروري في ىذا اإلطار التركيز في التدريس عمى تنمية التفكير  

استخداـ واالستقصاء ، و ليس فقط فى معرفة كيفية  اإلبداعي والنقدي واستخداـ أساليب التساؤؿ
ىذه التكنولوجيا؛ ذلؾ ألف المعمومات والوسائؿ التكنولوجية في تغير وتطوير مستمر وليذا السبب 
فإنو يجب التركيز عمى تنمية القدرات العقمية وتنمية التفكير العممي و اإلبداعي لدي الطبلب. 

اد جيؿ قادر عمى باإلضافة إلى الحرص عمى مبدأ التعميـ والتثقيؼ الذاتي، و ذلؾ حتي يمكف إعد
التعامؿ مع لغة العصر وقادر عمى تطوير وسائؿ التكنولوجيا التي تخدـ المجتمع وتحمي أمنو؛ و 
حتي يتكوف الطالب الذي لديو قدرة عمي اتخاذ القرارات والتصدي لمتيارات الفكرية المعادية، 

والعمؿ عمى امتبلؾ  والتسمح بالعمـ والمعرفة، وتنمية قيمة العمؿ واحترامو واستغبلؿ الوقت،
المعمومات والميارات التي تساعد عمى تنمية الفكر اإلبداعي الخبلؽ؛ ذلؾ ألف قوة التكنولوجيا 

 تكمف في القدرة عمى إدارتيا وتوظيفيا وليس في امتبلكيا.

عقد ندوات وورش عمؿ وحمقات نقاشية لتوعية أولياء األمور، جميع فئات المجتمع مف  .7
ذلؾ بالتعاوف و التنسيؽ مع بعض الجيات و الجمعيات األىمية، وكذلؾ الشباب واليافعيف و 

التعاوف مع أصحاب األعماؿ، بحيث تيدؼ ىذه الندوات إلي مساعدة أولياء األمور في 
مدادىـ بأحدث األساليب التربوية التي  توجيو أبنائيـ لمتعامؿ السميـ مع شبكة المعمومات، وا 

ؿ مع الوسائؿ الرقمية بشكؿ إيجابي، وتوعيتيـ باآلثار يمكف استخداميا في المنزؿ لمتعام
السمبية التي قد تنتج عف االستخداـ السيء ليا، و توجيييـ إلي إقامة حوارات ومناقشات 
أسرية بينيـ و بيف أبنائيـ داخؿ األسرة في حوار ىادئ ومتزف، واإلجابة عف تساؤالتيـ 

عمومات ومعارؼ سميمة أو غير سميمة، واستفساراتيـ وما يدور في أذىانيـ مف أفكار وم
فالمعرفة المتاحة عبر الفضاء الرقمي تزيد مف قدراتيـ عمى تطوير حياتيـ ومجتمعاتيـ 
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وصياغة قراراتيـ واختياراتيـ بشكؿ أفضؿ، واستخداميا الخاطئ يؤدي إلى آثار سمبية مقمصًا 
 .مف دورىـ وفاعميتيـ االجتماعية

عمػى إجػراء البحػوث العمميػػة والمسػابقات الثقافيػة التػى تػػدور تشػجيع وتوجيػو األبنػاء الطػػبلب  .8
حوؿ كافة القضايا المتعمقة بحقػوؽ وواجبػات المػواطف فػي العصػر الرقمػي ومجػاالت ومحػاور 

 المواطنة الرقمية .،  
وفى النياية نرى ضرورة  أف يسعى اإلباء والمعمميف وأعضاء ىيئة التدريس ، بؿ وكافة  

عيـ ثقافة االستخداـ الرشيد والمفيد لمتقنيات الرقمية لدى األبناء ، وتدريبيـ أفراد المجتمع إلى تد
عمى ممارستيا كافة جوانب المواطنة الرقمية  مف خبلؿ كافة الفعاليات التربوية المناسبة في ىذا 

انطبلقا مف الحاجة الضرورية والممحة إلعداد الناشئة وتربيتيـ عمى المواطنة الرقمية  الشأف ،
مكنوا مف الحياة بأماف فى العصر الرقمي  ، أف تمؾ التربية عمى المواطنة الرقمية تمر بمراحؿ ليت

أساسيو تبدأ بتنمية الوعي والممارسة الواعية وتنتيي بتنمية أساليب التعامؿ مع المستحدثات 
والتى والميارات المرتبطة بذلؾ ، وأف يكوف ذلؾ وفؽ المعايير فى األدبيات تـ االتفاؽ عمييا، 

ينبغى اف يضعيا فى االعتبار القائميف ، عمى وضع السياسة التعميمية والممارسيف لعمميتي 
 التعميـ والتعمـ.
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 -03-01-businesses/2015-http://www.albayan.ae/economy/companies

1.2279350 

 مصطفى القايد :مرجع سابؽ . .14

مجتمع المعمومات في المممكة العربية السعودية، المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا:  .15
 .2114االسكوا، 

 -مايػػػػؾ  ريييػػػػؿ : تنشػػػػئة الطفػػػػؿ الرقمػػػػي : دليػػػػؿ المواطنػػػػة الرقميػػػػة ألوليػػػػاء األمػػػػور    .16
 ـ 2113ىػ/1434

-http://www.madarisna.info/home 
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ترجمة : مكتب التربية العربي  - المواطنة الرقمية في المدارس :جيرالد بيمي  )و( مايؾ ريبيؿ .17
 .ـ 2112ىػ / 1433الرياض  -لدوؿ الخميج 

صبحي شعباف عمي شرؼ، محمد السػيد أحمػد الػدمرداش : معػايير التربيػة عمػى المواطنػة     .18
المػػػؤتمر السػػػنوي السػػػادس " أنمػػػاط التعمػػػيـ  –، وتطبيقاتيػػػا فػػػي المنػػػاىج الدراسػػػية الرقميػػػة 

المنعقػد  –المنظمػة العربيػة لضػماف الجػودة فػى التعمػيـ  -ومعايير الرقابة عمى الجػودة فييػا "
 .2114ديسمبر  11 -11فى سمطنة عماف فى الفترة مف 

ًا لممواطنة المعاصرة في العالـ العربػي عفيؼ عثماف : الحقوؽ الرقمية باعتبارىا مكّونًا أساسي .19
 http://international.daralhayat.com   متاح عمى

  ** لممزيد عف تمؾ الحقوؽ يرجى الرجوع الى :
مؤتمر ال -في الفقو المقارف  الحقوؽ والحريات وااللتزامات الرقمية: عمر محمد بف يونس -

فندؽ الروياؿ  -2114سبتمبر  15 – 13االقميمي العربي "نحو مجتمع معمومات أكثر عدالة 
 .2114 –المممكة االدنية الياشمية  –عماف  –

 ١٦الجمعة،  -: جريدة الحياة : الُبعد الرقمي حجر الزاوية في مواطنيو الغد  غساف مراد -
   ١٤٣٧محّرـ  ٣   |   ٢١١٥أكتوبر/ تشريف األوؿ 

- http://www.alhayat.com/Articles 
- Sonia Livingstone, Jasmina Byrne and Monica Bulger(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 

 مرجع سابؽ . :مصطفى القايد  .20

 المواطنة الرقمية   .21

https://nata3alam.intel.com 

 مرجع سابؽ . :مصطفى القايد  .22

 صبحي شعباف عمي شرؼ، محمد السيد أحمد الدمرداش : مرجع سابؽ. .23

 المحاور التسعة في المواطنة الرقمية متاح عمى      .24
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http://blog.naseej.com 

- Ribble, M. (2011). Nine Themes of Digital Citizenship.Available at: 

digitalcitizenship.net/ Nine_Elements.html. Retrieved on 1 August 

2014 

                                                           المواطنة اإللكترونية في الشبكات االجتماعية  -

                              

http://www.alrakameiat.com/?path=news/read/4512 

  *  لمزيد مف التفاصيؿ عف األمية المعموماتية وضرورة محوىا: يمكف الرجوع الى :
متاح عمى  األمية المعموماتية.. تحٍد أماـ الدوؿ النامية لمولوج إلى عالـ المعرفة -
-25-11-radio/2012-on-today/issues-http://www.albayan.ae/science

1.1772875 

، ترجمة التغيير والتحدي محو األمية المعموماتية لمقرف الحادي والعشريف سوري أندريتا:   - 
 . 2113 -دار الفجر لمنشر والتوزيع –خضير احمد بف عبد اهلل بف 

 -داليا يحي حسف الشافعي: األمية المعموماتية في المجتمع الجامعي بالقاىرة "دراسة ميدانية " -
 .2115 –كمية اآلداب جامعة القاىرة  –رسالة ماجستير غير منشورة 

لحػػادي والعشػػريف : الػػوعي المعمومػػاتي ضػػرورة ممحػػة فػػي القػػرف ا ميػػا احمػػد ابػػراىيـ محمػػد :  -
طبللػػػػة عمػػػػى اإلنتػػػػاج الفكػػػػري العربػػػػي واألجنبػػػػي بحػػػػوث فػػػػى عمػػػػـ المكتبػػػػات  -دراسػػػػة نظريػػػػة وا 

 .2111  -مارس  –العدد الرابع  -والمعمومات
- Yarmey, K. (2011). Student information literacy in the mobile 

environment. Education Quarterly. Vol 34 No.1. Retrieved from 

http://www.educause.edu/EDUCAUSE+Quarterly/EDUCAUSEQuarter

lyMagazin. 

عبلء عمي عبد: سمبيات **لمزيد مف التفصيؿ عف تمؾ المخاطر والسمبيات يمكف الرجوع الى:  
 http://adenghad.net/news/126745  اؿ العصر الرقمي يعاني منيا أطف

 متاح عمى المواطنة الرقمية فى المدارس والمؤسسات التعميمية  .25

http://nata3alam.intel.com/ar/event 
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 ع الى:* لمزيد مف التفاصيؿ عف عدد مستخدمي االنترنت فى العالـ يمكف الرجو 

Internet World Stats: World Internet Users and 2015 Population 

, The Internet Coaching Library. . Usage and Population StatisticsStats.

tmhttp://www.internetworldstats.com/stats.hAvailable at:  

يطرحيػا عممػػاء سويسػػريوف متػػاح  2131سػػيناريوىات لممجتمػػع الرقمػػي  4  :ماجػد الخطيػػب .26
 http://elaph.com/Web/News/2014/10/952244.html   عمى

 برنامج تربوي لمتوعية باستخداـ التقنية  متاح عمى « المواطنة الرقمية»مشروع  .27

//www.alriyadh.com/1009467http: 

 انظر كذلؾ :

 J. Michael Spector·Dirk Ifenthaler·Pedro Isaías·Kinshuk·Demetrios 

Sampson Editors : Learning and Instruction in the Digital Age, 

Springer New York Dordrecht Heidelberg London,2010. 
الدعوة إلى اعتماد التربية الرقمية مناىج أكاديميػة  :. محمد عبد الحميد، وغفراف جودة       .28

  :متاح عمى .2013فبراير  16في -في المدارس. صحيفة الرؤية 

alroeya.ae/2013/02/16/29385 

 مرجع سابؽ . :مصطفى القايد  .29

كيفية التعامؿ مع وسائؿ اإلعػبلـ الرقمػي والتكنولوجيػا والتقنيػات الحديثػة  –المواطنة الرقمية   .30
 متاح عمى  ث تصبح عوامؿ بناء وتطور وتعمـ لمجيؿ الجديدبحي

https://www.linkedin.com/pulse/digital-citizenship--rajaie-haddad 

 متاح عمى :   عندما يصنع اإلنترنت جيبًل صالحاً      .31

http://nata3alam.intel.com/ar/blog/ 

 رجع سابؽ .مالمواطنة الرقمية في المدارس والمؤسسات التعميمية    .32
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*  لمزيد مف التفاصػيؿ عػف طبيعػة تمػؾ المػدف وخصػائص الحيػاة فييػا  يمكػف الرجػوع الػى :  
متػػػػػػػػػػػػػػػاح عمػػػػػػػػػػػػػػػى سياسػػػػػػػػػػػػػػػات واسػػػػػػػػػػػػػػػتراتيجيات  اإلعػػػػػػػػػػػػػػػداد لممػػػػػػػػػػػػػػػدف الرقميػػػػػػػػػػػػػػػة 

www1.mans.edu.eg/faceng/Journal/Abstract/2007/Dec2007_Arc1.pdf 

ع الجامعي بالقاىرة "دراسة ميدانية " داليا يحي حسف الشافعي: األمية المعموماتية في المجتم .33
 . 2115  -جامعة القاىرة -كمية اآلداب  –رسالة ماجستير غير منشورة 

دروس وبرامج فى التربية الرقميػة لسػبلمة االسػرة ، لتعمػيـ االبنػاء المسػئولية صفاء سبلمة:   .34
. 12482 -2013 جريػػدة الشػػرؽ األوسػػط، العػػدد وحمػػايتيـ مػػف سػػوء اسػػتخداـ التكنولوجيػػا 

 متاح عمى:

classic.aawsat.com/details.asp?section=54&article=715127&issueno=12

482#.U-Wz7PQW2So 
فػػي دعػػـ التحػػوالت الديمقراطيػػة ICT دور تكنولوجيػػا المعمومػػات جمػػاؿ عمػػى الدىشػػاف :   .35

المػػؤتمر ورقػػة عمػػؿ مقدمػػة إلػػى  -( نموذجػػا"Digital Democracy"الديمقراطيػػة الرقميػػة)
ي الرابػػػع لكميػػػة التربيػػػة جامعػػػة المنوفيػػػة " التربيػػػة وبنػػػاء اإلنسػػػاف فػػػي ظػػػؿ التحػػػوالت العممػػػ

 .2114ابريؿ  31-29في الفترة مف   الديموقراطية "

العػػدد:  -الحػػوار المتمػػدف  –فػػي غػػرس قػػيـ المواطنػػة  دور المدرسػػة : عروبػػة جميػػؿ محمػػد .36
 متاح عمى  6/  2/  2111 - 2919

d=202493http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?ai 

برنامج مقترح لتنمية ميارات معممي المرحمة الثانوية فػي مجػاؿ زيد :  جماؿ درىـ احمد سعيد .37
أكاديميػػػة  –رسػػالة ماجسػػػتير  -اسػػتخداـ  تكنولوجيػػػا التعمػػػيـ الرقميػػة بالجميوريػػػة اليمنيػػػة  

 .  2116 –السادات لمعمـو اإلدارية 

 ش : مرجع سابؽ.صبحي شعباف عمي شرؼ، محمد السيد أحمد الدمردا  - .38

 جماؿ عمى الدىشاف : نفس المرجع السابؽ.  .39

اليونسػػكو:  التقريػػر العػػالمي لرصػػد التعمػػيـ لمجميػػع،)التعميـ لمجميػػع ضػػرورة ضػػماف الجػػودة(،  .40
 .2114باريس 
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، االتجاىػػات المعاصػػرة فػػي تربيػػة المواطنػػة )دراسػػة مقدمػػة ى(1426فيػػد إبػػراىيـ الحبيػػب:  ) .41
ؿ التربوي. الباحة. المممكة العربية السعودية(، متاح عمػى موقػع لمقاء الثالث عشر لقادة العم

 Http://www.assd.kina.com/center/studiesالسكينة لمحوار: 

االتجاىػات المعاصػرة فػي التربيػة لممواطنػة )دراسػة تحميميػة فػي ضػوء حويػؿ :  إيناس إبػراىيـ .42
 2111 –، الجزء الثاني 18ض التجارب العالمية(، مجمة العموـ التربوية، المجمد بع

 -البنػػػؾ الػػػدولي: بنػػػاء مجتمعػػػات المعرفػػػة )التحػػػديات الجديػػػدة التػػػي تواجػػػو التعمػػػيـ العػػػالي( .43
 33ص  .2113 -مركز قراء الشرؽ األوسط )ميريؾ( -القاىرة

44. ISTE   مكتػب التربيػة  –س المعممػيف والطػبلب : معايير تكنولوجيا التعميـ لدى مديرى المػدار
 . متاح عمى 2114 –الرياض  –العربى لدوؿ الخميج 

www.moe.gov.bh/khsfp/contest/docs/ISTE%20Standards.pdf 

 
 

 


