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:مستخلص البحح
هدددا الب ددث إلد تعددرا مسددتو وعددي طد ب الدراسددات العميددا بجامعددة القدداهرة بأبعداد
 مسددتمدما االسددتبانة، واعتمددد الب ددث عم د المددنها الوي د ي،المواطنددة الرقميددة وسددبل تنميتهددا
 وقدد تكوندت االسدتبانة،كأداة لجمع البيانات باعتبارهدا مدن مهدم ومنسدب مدوات المدنها الويد ي
 وتم تطبيقها عم عينة من طد ب الدراسدات العميدا بجامعدة القداهرة مكوندة مدن،) فقرة43( من
) مددن المجتمددع ا يددمي لمط د ب%6,4( ) طالددب تددم امتيددارهم بطريقددة ع دوا ية بنسددبة422(
 ومظهدرت نتدا ا الب دث من مسدتو.م4286 /4285 ) طالبا في العام الجامعي4838( البالغ
.)8.46( وعي الط ب بأبعاد المواطنة الرقمية جاء بدرجة متوسطة بمتوسط سابي
. جامعة القاهرة- الدراسات العميا-  المواطنة الرقمية:الكممات الم تا ية

Abstract
The research aims to know the level of awareness of graduate students
at Cairo University towards the dimensions of digital citizenship and the ways
to develop it, and the research relied on the descriptive approach, using the
questionnaire as a data collection tool consisting of (24) phrases, as it is one of
the most important and most appropriate tools of the descriptive analytical
approach on a sample of graduate students at Cairo University It is composed
of (200) students, randomly selected, at a rate of (9.3%) from the original
student community, and an adult (2141) student in the academic year
2018/2019. The results of the research showed that the level of students'
awareness of the dimensions of digital citizenship came with an average degree
with an arithmetic average of (1.79).
Key words: Digital citizenship- Graduate studies- Cairo University.
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مكدمة:
يعيش العالم اليوم نقمة نوعية وتقدما في مجال االتيال وتكنولوجيا المعمومدات ب دكل
در لمتنددافس الدددولي ن ددو التنميددة .وقددد واكددب هددذ النه ددة
ميددبا التط دور الرقمددي مع د مؤ د ا
در
السددريعة والمتجددددة فددي المجددال الرقمددي توج د عددالمي ن ددو الددتعمم باسددتمدام التكنولوجيددا نظد ا
هميتددد ول سدددت ادة مدددن مزايدددا وتطبيقاتددد الت اعميدددة المتنوعدددة فدددي مجدددال التعمددديم ويدددناعة
المعرفة ،وكذلك لت قيق مهداا المنظومدة التعميميدة ،وتمبيدة ا تياجدات المدتعمم الذاتيدة وتأهيمد
لمتعامل مع متغيرات العير.
وجدير بالذكر من تكنولوجيا االتياالت والمعمومات ميب ت تستمدم عم نطاق واسدع
كبيدر فدي السدموك ،وهدو مدا مد إلد بدروز م هدوم "المواطندة
ا
تأثير
ا
في ال ياة اليومية ،ومن لها
الرقمية" في الوقت ال ا ر(Aladag & Ciftci, 2017, 171) .

وقد كمت التطورات والتغيرات العالمية المتسارعة وازالدة ال دواجز بدين الددول وانت دار
الم اهيم الجديدة في ت منا ي ال ياة الممتم ة ت ديا كبي ار ممام منظمة التعميم الممتم ة.
ويتعين عم نظم التعميم فدي جميدع من داء العدالم من تسدتعد لمثدورة اليدناعية الرابعدة الو ديكة؛
يث إن سوق العمل سوا يكدون مددفوعا إلد

دد كبيدر بتقددم االقتيداد الرقمدي ،والروبوتدات،

والذكاء االيطناعي ،وتكنولوجيا ا تمتة ).(Thannimalai & Raman, 2018, 204
ونتيجددة ثددورة االتيدداالت وتكنولوجيددا المعمومددات ميددب ت المجتمع دات فددي اجددة إل د
الت ددول الرقمددي السددريع لن ددر مبعدداد المواطنددة الرقميددة بددين ممتمددا ا عمددار ومواكبددة التغي درات
التكنولوجية السريعة والمتجددة في المجتمع وفق ثقافدة المجتمدع و اجاتد  ،هدذا باإل دافة إلد
تزايد معداد مستمدمي اإلنترنت في مير ،فقد بمغ عددهم  34.4مميدون مسدتمدم مد ل ينداير
 ،4242مقارنددة بددد  43مميددون فددي يندداير  ،4286بمعدددل نمددو سددنو يقتددرب مددن  ،%43كمددا
ارت عت سعة اإل نترنت الدولية بنسبة  %43عم مساس سدنو لتيدل إلد

 4232جيجدا (وزارة

االتيدداالت وتكنولوجيددا المعمومددات .)4242 ،ومددع زيددادة معددداد مسددتمدمي التكنولوجيددا فددي العددالم
ميب ت هنالك اجة مم دة لم دديث عدن االسدتمدام المسد ول لمتكنولوجيدا ،ومدن هدذا المنطمدق
كبيددر فددي جميددع من دداء العددالم ،وهددو ميددطما
ا
ظهددر ميددطما جديددد ميددبا يكتسددب اهتمامددا
"المواطنة الرقمية".
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إن "المواطندة الرقميدة" لهدا مهميددة فدي إعدداد مدواطنين قددادرين عمد ت هدم الق دايا الثقافيددة
واالجتماعيددة واإلنسددانية المرتبطددة بالتقنيددة مددن م د ل الممارسددة اامنددة واالسددتمدام المس د ول
والقددانوني وا م قددي لممعمومددات التقنيددة ،واكتسدداب السددموك اإليجددابي السددتمدام التقنيددة الددذ
يتميز بالتعاون والتعمم واإل نتاجيدة وت مدل المسد ولية ال ميدية لمسدموك ،وذلدك كمد لممسداهمة
في بناء المجتمع ونه ت (ال هر . )4283 ،
وهناك بعدض الميدزات لجعدل الطد ب مدواطنين رقميدين ،منهدا :ت قيدق وجدود ممدن لممدواطن
عمددد

دددبكة اإلنترندددت ،وتوعيتددد بمسددد وليات عندددد اسدددتمدام التقنيدددات الرقميدددة .و تددد ييدددبا

المواطن رقميا فإن ا مر يتطمب من يتعرا كي ية ماية ن سد و مايدة اامدرين ،وتعمديم ن سد
واامرين ،وا ترام لن س ولآلمرين ،كااتي ):(Isman & Gungoren, 2014, 37
 تعمم الط ب وا داء ا كاديمي: -8الويول الرقمي :الم اركة اإللكترونية الكاممة في المجتمع.
 -4االتيال الرقمي :التبادل اإل لكتروني لممعمومات.
 -4م ددددو ا ميددددة الرقميددددة :عمميددددة التدددددريس والددددتعمم ددددول التكنولوجيددددا واسددددتمدام
التكنولوجيا.
 بي ة الط ب وسموكهم: -3ا من الرقمي (ال ماية الذاتية) :اال تياطات اإللكترونية ل مان الس مة.
 -2ااداب الرقمية :معايير السموك مو اإلجراءات اإللكترونية.
 -3ال قوق والمس وليات الرقمية :تمتد هذ ال ريات إل الجميع في العالم الرقمي.
 ال ياة الط بية مارج بي ة التعميم الجامعي: -4القانون الرقمي :المس ولية اإللكترونية عن ا فعال.
 -5الي ة والعافية الرقمية :الي ة البدنية والن سية في عالم التكنولوجيا الرقمية.
 -6التجارة الرقمية :البيع وال راء اإللكتروني لمسمع.
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ولمجامعددات دور كبيددر وفعددال فددي إعددداد الط د ب واكسددابهم القدديم والمهددارات والسددموكيات لكددي
ييدب وا مدواطنين رقميددين يدال ين مددن مد ل تددريبهم عمد المواطنددة الرقميدة وتنميتهدا لددديهم
نتيجة التغيرات المتسارعة في القرن ال اد والع رين.
وقدد مكددت دراسدة الده دان ( ،)4283ودراسدة مولدة ال ار دد ( )4242مهميدة مهددارات
المواطندة الرقميدة ومهميدة توافرهدا لدد المتعممدين فدي جميدع م ار دل التعمديم الممتم دة .وم ددافت
دراسة نور الدين ()Nordin, 2015

درورة تددريس واسدتمدام إسدتراتيجيات ومددامل ديثدة

لتنمية مهارات المواطنة الرقمية لد المتعمم .كما اهتمت دراسدة ليندسدي ()Lindsey,2015
ببناء ب ارما واستمدام إستراتيجيات تدريسدية ومن دطة متنوعدة لتنميدة مهدارات المواطندة الرقميدة
فددي الم ار دددل التعميميدددة الممتم دددة .ومكددددت بعددض الدراسدددات ،ومنهدددا :دراسدددة نيدددار ( )4286
ودراسدددة رب دددي ( ،)4285ودراسدددة روان السدددمي ات وممدددرين (  ،)4285ودراسدددة ندددان عبدددد
القو ( )4283مهمية وعي الط ب بالمواطنة الرقمية ومبعادها.

مشللة البحح وأسئلتُ:
كدددان لمتقددددم السدددريع فدددي تكنولوجيدددا االتيددداالت والمعمومدددات مثدددر كبيدددر عمددد ق دددايا
المواطنة والهوية الثقافية وقواعد السموك وت كك الع قات ،وقد دهد اسدتمدام هدذ التكنولوجيدا
العديد من التطورات والتغيرات في العير ال الي ،ومد ذلك إل التقدم والنمو في كافدة مندا ي
ال ياة ،ويار تقدم م مجتمع يقداس بمدد قددرة مفدراد عمد اسدتمدام التكنولوجيدا وتطبيقاتهدا
الرقميدة فدي كافدة المجداالت ،وترتدب عمد ذلدك ظهدور مدا يسدم بدد"العير الرقمدي" الدذ يتسدم
ب ددرض اسددتمدام التكنولوجيددا فددي كددل مجددال مددن مجدداالت ال يدداة اليوميددة مددن م د ل تطبيقاتهددا
الممتم ة ،كاستمدام بكة المعمومات الدولية (اإلنترندت) التدي قامدت بكسدر ال دواجز بدين كافدة
ا فراد في ممتما من اء العالم دون النظر إل الزمان مو المكان.
در هميددة مو ددوع المواطنددة الرقميددة وال اجددة إلي د نجددد من د قددد تناولت د دراسددات
ونظد ا
عديدة ،منهدا :دراسدة مولدة ال ار دد ( )4242التدي هددفت إلد الك دا عدن مدد امدت ك طمبدة
الجامعات ا ردنيدة ال كوميدة لمهدارات المواطندة الرقميدة مدن وجهدة نظدر الطمبدة ،وتعدرا مدد
وجددود فددروق ذات داللددة إ يددا ية لمتغي درات (الجددنس ،الكميددة ،والجامعددة ،والسددنة الدراسددية)،
ودراسة مبو جر ( )4286التي سعت إل تعرا سبل االرتقاء بمستو المواطنة الرقميدة لدد
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طدددد ب الجامعددددات الميددددرية فددددي

ددددوء الت ددددديات التكنولوجيددددة المعايددددرة ،ودراسددددة عقيمددددي

والمنت ر ( )4286التي هدفت إل تعرا دور إدارة المعرفة في تنمية مبعاد المواطنة الرقميدة
مددن وجهددة نظددر طد ب الدراسددات العميددا فددي جامعددة الممددك عبددد العزيددز ،وذلددك مددن مد ل تنميددة
البعد ا م قي والبعد التكنولوجي والبعد االجتماعي لممواطنة الرقميدة ،ودراسدة نيدار ()4286
التي هدفت إل تعرا تيورات طمبة الجامعة العربيدة الم تو دة فدي المممكدة العربيدة السدعودية
ول المواطنة الرقمية ،وت ديد سبل ت عيمهدا مدن وجهدة نظدرهم ،ودراسدة كدا ار )(Kara, 2018
التددي سددعت إلد استك دداا مفكددار وممارسددات طد ب الجامعددات فيمددا يتعمددق بالمواطنددة الرقميددة،
ودراسددة مهددد ( )Mahdi,2018التددي هدددفت إل د الك ددا عددن مسددتويات الددوعي بالمواطنددة
الرقميددة لددد مسددتمدمي ددبكات التوايددل االجتمدداعي مددن طمبددة جامعددة ا قيد  ،وع قدة ذلددك
ببعض المتغيرات (ال بكة المستمدمة ،نوع الجدنس ،المعرفدة والمهدارة باإلنترندت ،تقبدل التعامدل
باإلنترنددت) ،ودراسددة روان السددمي ات وممددرين ( )4285التددي هدددفت إل د تعددرا درجددة الددوعي
بم هددوم المواطنددة الرقميددة لددد طمبددة مر مددة البكددالوريوس فددي كميددة العمددوم التربويدة بالجامعددة
ا ردنيددة ،وت ديددد مددا إذا كانددت تقددديرات مف دراد العينددة مت اوتددة تبعددا لمجددنس مو العمددر مو مكددان
السكن مو درجة استمدام اإلنترنت.
وهدفت دراسة هند اليماد ( )4284إل تعرا تيدورات طمبدة جامعدة القيديم ن دو
المواطنة الرقمية ،مما دراسدة دون وممدرين ( )Shun, et all.,2017فقدد هددفت إلد ت ميدل
ومقارنة سموك المواطنة الرقمية لط ب التعميم الجامعي في منداطق ممتم دة المن دأ االجتمداعي
واالقتياد  ،وسعت دراسدة الده دان ( )4283إلد تعدرا م هدوم المواطندة الرقميدة ،ومبدررات
الدددعوة إل د اسددتمدامها كمدددمل لمتربيددة ،وهدددفت دراسددة السدديد ( )4283إل د تعددرا م هددوم
المواطنددة الرقميددة ،ودور وسددا ل اإلع د م الجديدددة فددي دعمهددا ،ممددا دراسددة نددور الدددين وممددرين
( )4283فقد سعت إل استط ع مد ممارسة الطمبة لممواطنة الرقمية ،وهددفت دراسدة ندان
عبد القو ( )4283إل ت ديد المقيود بالمواطندة الرقميدة ،وتعدرا الت دديات المعايدرة التدي
ت رض االهتمام بتربية المواطنة الرقمية ،وريد واقع المواطنة الرقمية لدد الطالبدات المعممدات
بكميدة البنددات بجامعدة عددين دمس مددن مد ل اسدتمدامهن لموقددع التوايدل االجتمدداعي "ال دديس
بدوك" ،وهددفت دراسدة الزهراندي ) (Al-Zahrani, 2015إلد تعدرا العوامدل المدؤثرة عمد
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الم داركة فدي مجتمدع التكنولوجيدا باالعتمداد عمد معدايير ريبيدل مدن وجهدة نظدر طمبدة التعمديم
العددالي ،ممددا دراسددة ليندسددي ) (Lindsey,2015فقددد سددعت إل د تعددرا مثددر برندداما تدددريبي
إلعداد معمم القدرن ال داد والع درين عمد تعزيدز المواطندة الرقميدة واسدتمدام التكنولوجيدا فدي
التعميم.
وبناء عم مدا سدبق عر د مدن الدراسدات العربيدة وا جنبيدة نجدد من بعدض الدراسدات
قد مظهرت وجود

عا في مستو المواطنة الرقمية ،ومنها :دراسدة دون وممدرين (،)4284

ودراسددة عبددد القددو ( ،)4283كمددا مظهددرت دراسددة كددا ار ( )4285وجددود

ددعا فددي ممارسددات

المواطندة الرقميدة ،بينمددا مظهدرت دراسددة اليدماد ( )4284وجدود مسددتو متوسدط لمتيددورات
ن و المواطنة الرقمية ،وكذلك دراسة روان وممرين ( )4285التي مظهدرت وجدود مسدتو وعدي
متوسدددط لم هدددوم المواطندددة الرقميدددة ،فدددي دددين مظهدددرت دراسدددة نيدددار ( )4286ارت ددداع وعدددي
الط د ب بممدداطر ن ددر اإلرهدداب عبددر التوايددل الرقمددي ،وارت دداع الددوعي ب دوابط ا مددن ال كددر
والتوعية بال قوق والواجبات الرقمية.
واذا كانت تمك الدراسات قد تناولت المواطنة الرقميدة لدد طد ب التعمديم الجدامعي فدإن
ذلك يبرز ال اجة إل االهتمام بأبعاد المواطنة الرقمية لدد طد ب الدراسدات العميدا ،يدث إنهدم
ط ب ب ث يستمدمون بكة المعمومات الدولية في الب ث العممي ،وهم فدي اجدة ماسدة إلد
فهم المواطنة الرقمية ،وهذا هو ما يسع إل دراست الب ث ال الي.
وفي

وء ذلك تمثمت م كمة الب ث ال الي في السؤال الر يس التالي:

ما مستو وعي ط ب الدراسات العميا بجامعة القاهرة بأبعاد المواطنة الرقمية ؟
ويت رع من هذا السؤال الر يس مجموعة من ا س مة ال رعية التالية:
 -8ما ماهية المواطنة الرقمية؟ وما مهدافها؟ وما مهميتها؟
 -4ما مبعاد المواطنة الرقمية؟ وما مدامل تنميتها؟
 -4مددا درجددة تددوافر وعددي طدد ب الدراسددات العميددا بجامعددة القدداهرة بأبعدداد المواطنددة الرقميددة
(التعميم -ال ماية  -اال ترام)؟
 -3ما السبل المقتر ة لتنمية مبعاد المواطنة الرقمية لد
القاهرة؟
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أٍداف البحح:
يهددا الب دث إلد تعدرا مسدتو وعدي طد ب الدراسدات العميدا بجامعدة القداهرة بأبعدداد
المواطنة الرقمية وسبل تنميتهدا ،وذلدك مدن مد ل اسدتعراض ماهيدة المواطندة الرقميدة ومهددافها
ومهميتهددا ،وت ديددد مبعدداد المواطنددة الرقميددة وم ار ددل تنميتهددا ،باإل ددافة إل د تعددرا درجددة وعددي
ط د ب الدراسددات العميددا بجامعددة القدداهرة بأبعدداد المواطنددة الرقميددة مددن يددث اال تددرام والتعمدديم
وال ماية ،والسبل المقتر ة لتنمية هذ ا بعاد لد الط ب.

أٍنية البحح:
تنبع مهمية هذا الب ث من مهمية المو وعات التي يتناولها ،ويتمثل ذلك فيما يمي:
 -8مهميددة المواطنددة الرقميددة؛ لكونهددا م ددد مهددم الت ددديات المعايددرة التددي تواجد المجتمددع فددي
العير الرقمي.
 -4كما تنبع مهمية الب ث من م ل تناولد لمو دوع المواطندة الرقميدة وسدبل تنميتهدا ،يدث
إن هذا المو وع من الق ايا المم ة التدي ت درض ن سدها عمد الجامعدات لتوعيدة الطد ب
بأبعاد المواطنة الرقمية لمواكبة تغيرات العير.
 -4قد يسهم هذا الب ث في توجيد نظدر القدا مين عمد التعمديم الجدامعي إلد

درورة إكسداب

الط د ب مبعدداد المواطنددة الرقميددة لمواكبددة العيددر الرقمددي ،وهددو بددذلك يمثددل واقع دا تطبيقي دا
إلدارج مبعاد المواطنة الرقمية في العممية التعميمية.
 -3قد ي يد الب ث في ل ت نظر مع داء هي دة التددريس والقدا مين عمد التعمديم الجدامعي إلد
رورة تطوير من سهم ومهاراتهم ليتمكنوا من تنمية مبعاد المواطنة الرقميدة لدد الطد ب،
وتوفير اإلمكانيات ال زمة إل راك الط ب في العير الرقمي.

ميَج البحح وأداتُ:
اعتمد الب ث ال الي عم المنها الوي ي في جمع وت ميل واستم ص كل ما يتعمق
بالمواطنة الرقمية ،وبناء عم هذا تم الرجوع إل التقارير والدراسات السابقة ،باإل افة إل
ا دبيات التي تناولت المواطنة الرقمية ،ثم تو يا مهداا المواطنة الرقمية ،مع اإل ارة إل
مبرراتها ،ومهميتها ،ومبعادها ،وعناير المواطنة ،والم ار ل ال زمة لتنميتها ،كما اعتمد الب ث
- 8333 -

وعي طالب الدراسات العليا بجامعة القاهرة بأبعاد المواطنة الرقمية .................................................

عم االستبانة باعتبارها إ د

مدوات المنها الوي ي لتعرا درجة وعي عينة الب ث من

ط ب الدراسات العميا بجامعة القاهرة بأبعاد المواطنة الرقمية.

حدود البحح:
-

اقتير ال د المو وعي لمب ث عم

تعرا عناير المواطنة التسعة ،باإل افة إل

تعرا مبعاد المواطنة الرقمية الث ثة ،وهي :اال ترام -التعميم -ال ماية ،وذلك لتعرا
مستو الوعي بأبعاد المواطنة الرقمية لد الط ب.
 واقتيرت دود الب رية والمكانية عم عينة من ط ب الدراسات العميا في بعض كمياتجامعة القاهرة والتي تمثمت في( :كمية الدراسات العميا لمتربية ،وكمية العموم ،وكمية
التربية النوعية)؛ يث إن كمية الدراسات العميا لمتربية ت م ط ب الدراسات العميا فقط،
واقتيرت العينة في كميتي العموم والتربية النوعية عم

ط ب الدراسات العميا

بالدبمومات ،وهي تعتبر عينة متا ة ،وقد تم تكمي هم بعممية الب ث عم

بكة اإلنترنت،

مما ال دود الزمانية فكانت م ل ال يل الثاني من العام الدراسي  ،4286 /4285وهو
زمن تطبيق مداة الب ث .

مصطلحات البحح:
تم عرض الم اهيم الممتم ة لمب ث ال الي في إطار النظر  ،وفيما يمي عرض
لمتعريا اإلج ار ي:

الوعي:
هو :إدراك ط ب الدراسات العميا بجامعة القاهرة لمقواعد وال وابط والمعايير والقوانين
وال قوق والمس وليات لمتوايل والم اركة عبر التقنيات الرقمية ب كل ممن وفعال.

املواطية الرقنية:
هي عبارة عن :القواعد وال وابط والمعايير وا عراا المتبعة في االستمدام ا مثل
لمتكنولوجيا التي ي تاجها ط ب الدراسات العميا من مجل المساهمة في رقي وتنمية المجتمع.

أبعاد املواطية الرقنية:
عبددارة عددن الم ددددات الثقافيددة واالجتماعيددة والي د ية والقانونيددة وا منيددة ذات اليددمة
بالتكنولوجيددا والمتمثمددة فددي العنايددر التسددعة لممواطنددة الرقميددة التددي تعمددل عمد ت ددكيل مبددادئ
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وسددموكيات وقدديم المدواطن الرقمددي القددادر عمد اسددتمدام التكنولوجيددا واالسددت ادة منهددا ،وي

دظ

وجود تكامل بين هذ العناير بع ها بع ا.

إجراءات البحح:
تمثمت إجراءات الب ث ال الي فيما يمي:
 مراجعة ا دبيات التي تتعمق بالمواطنة الرقمية  ،وهي تتناول م ورين:الم ور ا ول :ماهية المواطنة الرقمية ،ومهدافها ،ومهميتها.
الم ور الثاني :مبعاد المواطنة الرقمية ،وم ار ل تنميتها ،ومبرراتها ،ومباد ها.
 إعداد الجانب الميداني وت ديد الهدا من . إعداد مداة الب ث الميداني. امتيار عينة الب ث وتطبيق مداة الب ث عميها. جمع البيانات واجراء المعالجة اإل يا ية عميها. و ع السبل المقتر ة لتنمية مبعداد المواطندة الرقميدة لدد طد ب الدراسدات العميدا بجامعدةالقاهرة.

اإلطار اليظري للبحح:
ي ددمل اإلطددار النظددر م ددورين :الم ددور ا ول :ماهيددة المواطنددة الرقميددة ،ومهدددافها،
ومهميتها ،ثم يتم االنتقال إل الم دور الثداني ،وهدو :مبعداد المواطندة الرقميدة ،وم ار دل تنميتهدا،
ومبرراتها ،ومباد ها.

احملور األول :ماٍية املواطية الرقنية وأٍدافَا وأٍنيتَا
من مظاهر ال ياة اليومية استمدام ا فراد ل بكة اإلنترنت ،ويتمثل ذلك في استمدام
الوسا ل والتطبيقات اإللكترونية وتوظي ها في كل المجاالت من قبل كل ف ات المجتمع وماية
الط ب .وتعتبر هذ التطبيقات س

ا ذا

دين ،مما يتطمب توعية هؤالء الط ب بكي ية

التعامل معها وتوظي ها بطريقة مثم  ،ومعرفة قوقهم وواجباتهم ،لذلك بدم االهتمام بم هوم
جديد يطمق عمي "المواطنة الرقمية".
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وبناء عم ما سبق هناك العديد من المتغيرات التي ت دد ماهية المواطنة الرقمية،
وهذا ما يت ا فيما يمي:
يعرا ريبيل وممرون المواطندة الرقميدة بأنهدا ":قواعدد السدموك التدي يجدب اتباعهدا فدي
استمدام التكنولوجيا" ) ،(Ribble & others, 2004, 7ومن الوا ا مند يهدتم فدي هدذا التعريدا
بالبعد السموكي والقيمي.
وقددد عرفهددا ريبي دل تعري ددا ممددر بأنهددا" :مجموعددة مددن الق ددايا الثقافيددة واالجتماعيددة
والقانونيددة وا م قيددة ذات اليددمة بالتكنولوجيددا الرقميددة ،واظهددار المس د ولية ال ميددية لمددتعمم
مد ال ياة ،والقيادة اامنة لممواطنة الرقمية" ).(Ribble, 2008,14
وعرفتهدددا لميددداء المسدددمماني ( )4283بأنهدددا :مجموعدددة ا فكدددار والمبدددادئ والبدددراما
وا ساليب التي ي تداج اابداء والمعممدون والمربدون والم درفون عمد اسدتمدام التكنولوجيدا إلد
من يعرفوها ت يستطيعوا توجي ا بناء والطمبة ومستمدمي التكنولوجيا عموما.
ويعرفهددا كامينيسددكي ) (Kaminski,2015, 360بأنهددا :اسددتمدام ال ددرد لمتقنيددات
الرقمية ب كل منتظم وفعال لدعم التعمم والم اركة االجتماعية والسياسية وال كومية.
وعرفهدددا فدددارمر ) (Farmer,2015, 388بأنهدددا :القددددرة عمددد اسدددتمدام التكنولوجيدددا
بأمدان ،ومسد ولية ،مدع القدددرة عمد التمييددز بدين المواقددع المناسدبة و يددر المناسدبة ب ددكل ي يددد
ال رد في يات المهنية واالجتماعية وال ميية ،وال يسبب ل

رر ميا كان .
ا

وعرفهددا جددونز وميت ددل ) (Jones & Mitchell, 2015, 2بأنهددا " :مجموعددة مددن
سموكيات اال ترام والتساما ومن دطة الم داركة المدنيدة ذات الع قدة باسدتمدام اإلنترندت" ،ومدن
الوا ا من هذا التعريا يركز عم النوا ي السموكية التي يمكن م

ظتها وقياسها.

كمدددا عدددرا الده دددان وال دددويهي ( )88 ،4282المواطندددة الرقميدددة بأنهدددا " :مجموعدددة
القواعد وال وابط والمعايير وا عدراا وا فكدار والمبدادئ المتبعدة فدي االسدتمدام ا مثدل والقدويم
بدار مثنداء التعامدل مدع تقنياتهدا مدن
يدغار وك ا
ا
لمتكنولوجيا الرقمية التدي ي تداج إليهدا المواطندون
مجل استمدامها بطريقة مناسدبة وممندة وذكيدة وبمدا يدؤد إلد المسداهمة فدي رقدي الدوطن مدن
م د ل عمميددات اإلتا ددة العادلددة ،ودعددم الويددول اإللكترونددي ،والتوجي د ن ددو منددافع التقنيددات
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ال ديثددة وال مايددة مددن ممطارهددا" ،ويت ددا لنددا مددن مد ل هددذا التعريددا مند يؤكددد عمد النا يددة
السموكية.
ويعددرا الده ددان ( )54 ،4283المواطنددة الرقميددة بأنهددا :جممددة ال دوابط والمعددايير
المعتمدة في استمدامات التكنولوجيا الرقمية المتعددة والمتمثمة في مجموعة من ال قدوق التدي
وكبدددار مثنددداء اسدددتمدامهم تقنياتهدددا ،والواجبدددات مو
ا
يدددغار
ا
ينبغدددي من يتمتدددع بهدددا المواطندددون
االلتزامات التي ينبغي من يؤدوها ويمتزموا بها مثناء ذلك .
ويعرفها دينيس ) (Dennis, 2016, 5بأنها :قواعدد اسدتمدام التكنولوجيدا المناسدبة
والمسد ولة  ،ويمكددن تقسدديمها إلد ثمانيددة مجدداالت إسددتراتيجية :مداب السددموك  ،واالتيدداالت ،
وم و ا مية ،والتجارة ،والقانون ،والويول ،وا من ،وال قوق والمس وليات.
ويعدددرا هددداد طوالبدددة ( )468 ،4284المواطندددة الرقميدددة بأنهدددا ":مجموعدددة القددديم
المتبعدة فدي االسدتمدام ا مثدل واإليجدابي لدألدوات التكنولوجيدة التدي ي تداج إليهدا الطمبدة بغدض
دار مددن مجددل المسدداهمة فددي رقددي
دغار وكبد ا
النظددر عددن ف دداتهم العمريددة ومس دتوياتهم الثقافيددة يد ا
موطانهم و مايتهم من سوء استمدامها.
مما هندد اليدماد ( )442 ،4284فقدد عرفتهدا بأنهدا :جممدة مدن المعدايير التدي البدد
من يمتددزم بهددا الطمبددة عنددد اسددتمدامهم لموسددا ط الرقميددة ،والمتمثمددة فددي مجموعددة مددن ال قددوق
التددي ينبغددي من يتمتع دوا بهددا مثندداء تعدداممهم معهددا ،والواجبددات التددي البددد من يمتزم دوا بهددا مثندداء
استمدامهم لها.
وقد عرفت منظمة نتسديا ) (Netsafe,2018, 5المواطندة الرقميدة بأنهدا :مهدارات
ومواقا وقيم واستراتيجيات تساعد عمد الويدول والتوايدل والتعداون واإلبدداع الرقمدي ،وتددعم
االتيددال اإليجددابي مددع اامددرين ،وتنم دي الط قددة الرقميددة لمم دداركة فددي فددرص ت سددين ال يدداة
االجتماعية واالقتيادية والثقافية والمدنية وت قيق مهدافها.
وتت دددمن المواطندددة الرقميدددة قواعدددد السدددموك المناسدددب والمسددد ول واليددد ي المتعمقدددة
باسددتمدام التكنولوجيددا ال اليددة ،بمددا فددي ذلددك م ددو ا ميددة الرقميددة ،وا م د ق ،ومداب السددموك
وا مدددان ،وت دددمل المواطندددة الرقميدددة القددددرة عمددد الويدددول إلددد الوسدددا ط وت ميمهدددا وتقييمهدددا
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وتطويرهددا وت سدديرها ،وكددذلك ممددان اإلنترنددت ،والعمددل عمد منددع الجد ار م اإللكترونيددة واالسددتجابة
لها.
ونستممص مما سبق من المواطنة الرقمية تعمل عم :
 التوعية باستمدام التكنولوجيا الرقمية والتعامل مع مقتنياتها. القدرة عم التمييز بين المواقع المناسبة و ير المناسبة. استمدام العالم االفت ار ي الرقمي بمهارة عالية المستو . تعرا قوق الط ب التي يجب من يتمتعوا بها ،والواجبات التي البد من يمتزموا بها مثناءاستمدام الوسا ط الرقمية.
 تعرا القيم المتبعة في استمدام ا دوات التكنولوجية. ت جيع السموكيات اإليجابية ،وم اربة السموكيات السمبية في التعام ت الرقمية. االست ادة المثم من التعام ت الرقمية دون الوقوع في الج ار م اإل لكترونية. -تبني المس ولية ال ميية مثناء التعامل مع التقنيات الرقمية.

أٍداف املواطية الرقنية:
تتمثل مهداا المواطنة الرقمية في القدرن ال داد والع درين فدي :التثقيدا ،والتمكدين،
وال ماية ،ويت من التثقيا (االتياالت ،وم و ا مية ،والتجارة) ،مما التمكدين فيت دمن (مداب
السددموك ،والويددول ،والقددانون) ،فددي ددين ت ددمل ال مايددة ( ال قددوق ،والمسد ولية ،والسد مة /
ا من ،والي ة والرفاهية) ).) Isman & Gungoren, 2014, 73
كما ددت هالة الجزار ( )324 ،4285مهداا المواطنة الرقمية كااتي:
 -1توعية ممتما الم ار ل العمرية بم هوم المواطنة الرقمية.
 -2رفع مستو ا مان اإللكتروني.

 -3تمثيل الدولة في م سن يورة من م ل السموك الرقمي السميم.

 -4تقميل االنعكاسات السمبية الستمدام اإلنترنت عم ال ياة الواقعية.
 -5ن ر ثقافة رية التعبير الممتزمة با دب.

وذكر إسماعيل ( )63 ،64 ،4285مهداا المواطنة الرقمية كالتالي:

 -8ن ر ثقافة التعامل ال

ار مع التكنولوجيا المتطورة وا بعاد القانونية الستمدامها.
- 8336 -

وعي طالب الدراسات العليا بجامعة القاهرة بأبعاد المواطنة الرقمية .................................................

 -4التركيز عم الجانب اإليجابي لمثورة الرقمية مما يؤد إل النظر إل المستقبل.
 -4الم اركة في ا ن طة االجتماعية والتعميمية والثقافية نتيجة اال ندماج في المجتمع
الرقمي.
 -3تعزيز بعض م اهيم رية التعبير وربطها بالهوية الوطنية.
 -2ت يز االستمدام ا مثل واإليجابي لمتكنولوجيا وتجنب ااثار السمبية لها.
وممددا سددبق يت ددا من مهددداا المواطنددة الرقميددة تنبددع مددن ال اجددة إلدد ت عيددل اسددتمدام
التقنيددات الرقميددة فددي عمميتددي التعمدديم والتعمدديم ،وتنميددة وعددي الطد ب ب قددوقهم وواجبدداتهم فددي
العير الرقمي ،باإل افة إل تجنب االستمدام السدمبي لمتكنولوجيدا ،واسدتمدامها بيدورة فعالدة
وايجابية.

أٍنية املواطية الرقنية:
تنبع مهمية المواطنة الرقمية عند ريبيل ( (Ribble, 2008, 259من م ل:

 -8الممارسة اامنة واالستمدام المس ول والقانوني وا م قي لممعمومات والتكنولوجيا.

 -4اكتساب السموك اإليجابي الستمدام التكنولوجيا والذ يمتاز بالتعاون والتعمم واإلنتاجية.

 -4تقدم التقنيات الرقميدة لمسدتمدميها العديدد مدن ال درص لمويدول إلد كميدات متزايددة مدن
المعمومددات ،وقددد تقددل تمددك ال ددرص فددي الددة عدددم وجددود طريقددة منهجيددة تددنظم اسددتمدام
التقنيات الرقمية ب كل م م وفعال.

 -3المواطنة الرقمية هي مداة تساعد في إدراك ما هو يد يا ومدا هدو مداط  ،وهدي تسداعد
المتعممين عم اال تراك مدع الطد ب فدي دوارات ومناق دات مرتبطدة بمواقدا قيقيدة فدي

"ال ياة.

“ -2فهم الق ايا والم ك ت االجتماعية والثقافية والسياسدية واالقتيدادية فدي العدالم الرقمدي
وسبل التعامل معها" (ال ير .)824 ،4283 ،

بينما تو

ها لمياء المسمماني ( )43 ،4283كالتالي:

"التكنولوجيددا تعمددل ليددالا الجميددع ،ولهددذا السددبب ينبغددي السددعي ن ددو ت قيددق مقي د
اسدددت ادة منهدددا مدددن مددد ل المواطندددة الرقميدددة ،يدددث تكمدددن مهميتهدددا ال فدددي منهدددا ت دددع قا مدددة
بالسددموكيات الي د ي ة والماط ددة المرتبطددة باسددتمدام التكنولوجيددا بممتمددا م ددكالها ،بددل فددي
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كونها مداة تساعد في إدراك ماهو ي يا وما هو ماط  ،وهي تساعد المعممين عمد اال دتراك
مع الطمبة في وارات ومناق ات مرتبطة بمواقدا قيقيدة فدي ال يداة؛ لدذا ثمدة

درورة قيدو

كي تيير لها مولوية في المناها الدراسية وفي بدراما تنميدة المعممدين ،فطمبدة اليدوم هدم رجدال
المستقبل ،والعادات التييكتسبها ال رد في اليغر تستمر مع في الكبر" .
وفي

وء ما سبق يت ا من لممواطنة الرقمية مهمية فدي ت ديدد اإلطدار المدنظم لم درد

في تعام ت  ،وطبيعة العالم الرقمي وسدبل التعامدل معد  ،وتو ديا اإليجابيدات والسدمبيات مثنداء
التعامممع التقنيات الرقميدة ،باإل دافة إلد تعزيدز المسد ولية ال ميدية والمجتمعيدة لدد ال درد
مثندداء التعامددل مددع التقنيددات الرقميددة ،وال دداظ عمدد الهويددة ال ميددية ،واالسددتمدام اليدد ي
لمتقنيات الرقمية من النا يتين البدنية والن سية.
وبناء عمي تيبا المواطنة الرقميدة ممارسدة وسدموكا ومسد ولية وواجبدات تد زم ال درد
في كل مكان ،مما يجعم م اركا إيجابيا في المجتمع.

مبررات المواطنة الرقمية:

تتسددم المواطنددة الرقميدددة بأهميددة كبيدددرة فددي جميددع من ددداء العددالم سدددواء مطمددق عميهدددا
كبيدر نتيجدة اجدة
ا
المواطنة الرقمية مو ا م ق الرقمية ،بل إن الرقمية ميب ت ت تدل اهتمامدا
المجتمددع إلد الت ددول الرقمددي السددريع ،ويعددود اعتمدداد اسددتمدام التقنيددات الرقميددة فددي ال كومددة
بال ا دددة عميهددا ،فهندداك اجددة مم ددة و ددرورية لن ددر ثقافددة ا مددن اإللكترونددي بددين ممتمددا
الم ار ل العمرية في المجتمع لمواكبة التغيرات التكنولوجيدة المتدفقدة وفدق قديم وثقافدة المجتمدع
و اجات ).(Michael, 2010, 10
ويعد ن ر ثقافة المواطنة الرقمية في البيدت بدين مفدراد ا سدرة وفدي المدرسدة والجامعدة
بين ي وا الطمبة

رورة مم ة ،لذلك يجب من تت ول المواطنة الرقميدة إلد بدراما وم داريع

ازة مددع مبددادرات المجتمددع المدددني والمؤسسددات اإلع ميددة ت د
فددي مدارسددنا وجامعاتنددا بددالمو ا
نددتمكن فعد مددن تعزيددز و مايددة المجتمددع مددن ااثددار السددمبية المتزايدددة لمتكنولوجيددا ،مددع تعزيددز
االست ادة المثمد منهدا لممسداهمة فدي تنميدة مجتمدع المعرفدة وبنداء االقتيداد الرقمدي الدوطني،
فددالمواطن الرقمددي سددب تمددك المندداها هددو ال ددمص الددذ ي ددب وطن د  ،وي كددر فددي الميددم ة
العامددة ،ويسددتمدم التكنولوجيددا ب ددكل ي مي د وي مددي ميويدديت  ،وي تددرم الق دوانين وا ع دراا
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و قددوق اامددرين و ريدداتهم اإلنسددانية ،ويسددتمدم اإلع د م االجتمدداعي لمدمددة ق ددايا المجتمددع
والددوطن ،ويمكننددا القددول :إن المواطنددة والتربيددة الرقميددة هددي مسد ولية تقددع عمد عدداتق الجميددع
(ال هر .)4283 ،
إن ياتنددا اليوميددة تت ددول ب ددكل متزايددد إل د

يدداة رقميددة ،فقددد ميددب ت ا

مبيددة تسددتمدم

تكنولوجيا المعمومات واالتياالت والتقنيات ال ديثدة بكثافدة لمم داركة فدي ا ن دطة االجتماعيدة
والتعميميددة والثقافيددة واالقتيددادية ،وقددد تطددور العديددد مددن مهددارات الت كيددر الناقددد فددي ال

دداء

الرقمي ،ت إننا ميب نا نعيش فيمدا يسدم بدد"المجتمعات الرقميدة" ،وهدي مجتمعدات تقدوم كدل
ن اطاتها عم التقنية ال ديثة التي فر ت عم المدواطنين تعمدم وممارسدة كثيدر مدن ا سداليب
التقنية المتقدمة ،مثل :مواكبدة التقددم التقندي المعايدر ،والتوعيدة بالسد مة وا مدن اإل لكتروندي
عنددد اسددتمدام ددبكة اإل نترنددت وا جهددزة الم مولددة ،و يرهددا مددن جوانددب ثقافددة ومداب التعامددل
الر يد مع تمك التكنولوجيا الرقمية (الده ان وال ويهي.)42 ،4282 ،
وعم الر م من اعتبار التكنولوجيا الرقمية ركيدزة مساسدية لت يدز االبتكدار واإلبدداع والدتعمم
فإنها تمثل مي ا بوابة لمدمول إل ال

اء اإللكتروني الواسع الدذ يتسدم باالن تداح بعيددا عدن

الت ريعات والقوانين ،مما يتيا لمجميدع إمكانيدة اسدتمدام بيدورة درة وت دت هويدة مجهولدة،
لذا فإن اإلنسان الرقمي عر ة لمج ار م اإللكترونية ما لم يكن عم دراية كافية بالمعرفة.
وتؤكد هذ المعطيات مهمية ال يول عم التدريب اال ترافدي والتثقيدا الرقمدي الد زم الدذ
ار سددمبية عم د المسددتويين ال ميددي والمهنددي؛ إذ
يمنددع االس دتغ ل اإللكترونددي الددذ يتددرك مث د ا
يمتمكجيل ال باب اليا اإلمكانات ال زمة الستمدام مجهزة ال اسدوب والهواتدا الذكيدة ووسدا ل
االتيددال االجتمدداعي ،ولكددن هندداك

ددع ا فددي القدددرة عمد توظيددا التكنولوجيددا ال ديثددة بال ددكل

ا مثددددل فددددي دفددددع عجمددددة تنميددددة المجتمعددددات الم ميددددة (الده ددددان وال ددددويهي.)44 ،4282 ،
ولكن عم الجانب اامر ي

ظ من ارتبداط ال درد بالتقنيدات الرقميدة وق داء سداعات طويمدة

ممام ا داتها ي دعا المهدارات ال ياتيدة وطدرق التعامدل مدع اامدرين فدي المجتمدع ،كمهدارات
ال وار ،ن ينتقل من المجتمع العاد الذ يعيش في إلد مجتمعدات رقميدة بهدا المجهولدون
والغرباء وا يدقاء.
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وال ك من ا فراد بامت ا معمارهم يتعاممون مع التكنولوجيا ،ويستمدمونها لمترفيد  ،وفدي
معمالهم ال ياتيدة الممتم دة ،وربمدا يعداني الكثيدر مدن الم داكل اليد ية البدنيدة والن سدية التدي
تندددتا عدددن االسدددتمدام المددداط لمتكنولوجيدددا ،فمدددن الم ددداكل البدنيدددة :مالم الع ددد ت والعمدددود
ال قددر  ،وفقدددان الددوزن ،وممددراض ال ددغط والسددكر ،واجهدداد العددين ،ومددن الم دداكل الن سددية:
االنطواء ،والعزلة االجتماعيدة ،وفقددان التركيدز ،والتدوتر العيدبي ،ولهدذا فدإن المواطندة الرقميدة
جاءت لترسم قواعد سموكية تعالا الم ك ت ،وتو ا اال تياطات الواجب اتباعها فدي التعامدل
مع التكنولوجيا.

مبادئ املواطية الرقنية:
تتمثل مبادئ المواطنة الرقمية في التالي ( هدة وم مد:)83 ،84 ،4286 ،
م -المساواة والديمقراطية ،وتتمثل في:
 تكافؤ ال رص الرقمية ممام جميع مفراد المجتمع. توفير فرص التعميم والتعمم باستمدام التقنيات الرقمية.ب -ال قوق والمس وليات الرقمية ،وتتمثل في:
 االلتزام با م قيات والسموكيات الرقمية السميمة.ماية قوق ال رد ،وت قيق ا من وا مان الرقمي ل .

-

 -الم اركة اإليجابية وال عالة في العالم الرقمي.

مراحل تينية املواطية الرقنية:
تعد تنمية المواطندة الرقميدة عمميدة مهمدة و درورية فدي المؤسسدات التربويدة بجميدع
م ددكالها؛ وقددد و ددع (ريبيددل) دورة الددتعمم التكنولددوجي التددي تسدداعد فددي تدددعيم مطددر المواطنددة
الرقمية لد

الطمبة كالتالي ): ( Ribble, 2008, 14- 17

موال :مر مة الوعي :وتعني مساعدة الطمبة عم

اكتساب المعرفة التكنولوجية،

وتعري هم بالمماطر التي يمكن من تقع عميهم ،فالكثير منهم يستمدمون التكنولوجيا دون من
يكون لديهم وعي بالغرض من استمدامها.
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ثانيا :مر مة ال هم  :ويقيد بها تنمية القدرة عم ت ديد االستمدام المناسب و ير
المناسب لمتكنولوجيا ،ثم ت ديد وقت ومكان االستمدام ،وزيادة المعرفة با دوات الرقمية،
والهدا من استمدام كل مداة.
ثالثا :مر مة ال عل  :ويقيد بها الممارسة العممية لما تم تعمم في المر متين
السابقتين ،ب يث يكون ال رد قادرا عم

استمدام التكنولوجيا ،وفهم مثار ذلك عم

نس

وعم اامرين.
اربعا :مر مة الت اور  :م  :الت كير في كي ية االستمدام القبمي لمتكنولوجيا ،وهل كان
هذا االستمدام مناسبا؟ فمن ال رور من ي دد الطالب مد

ي ة استمدام لمتكنولوجيا.

وباإل افة إل ذلك يتطمب إعداد المواطن الرقمي وقتا وجهدا ،مع استمرار استمدام لمتقنيات
الرقمية.
وي ير ريبيل إل من ي ترط لمنجاح في الم ار ل ا ربعة السابقة توافر ما يمي:
 -8الممارسددة الموجهددة :وهددي إتا ددة ال ددرص لمطمبدة السددتمدام التقنيددات الرقميددة ت ددت
إ راا ومراقبة المعممين ،مع التركيز عم االسدتمدام الدذكي لمتكنولوجيدا ،فدالمعمم هندا
معدل ومقوم مطاء الطمبة.
 -4النمذجددة واعطدداء المثددل والقدددوة :ويعنددي ذلددك م دداهدة الطمبددة لممعممددين وهددم يتبعددون
ا سموب ال سن والي يا في التعامل مع التكنولوجيا.
 -4التغذيدددة الراجعدددة وت ميدددل السدددموك :ويعندددي ذلدددك إتا دددة ال ريدددة لمطمبدددة كدددي ي ممدددوا
ويستك د وا بأن سددهم مددا يجددب عمدديهم من يسددتمدمو مددن التكنولوجيددا بطريقددة معينددة،
والمعمم بدور ي تا ال وار والنقاش واإلجابة عم ا س مة التي يتمقاها من الطمبة.
ومما سبق يت ا مند ال يدتم ت قيدق م ار دل دورة الدتعمم لممواطندة الرقميدة إال
مددن م د ل ت دوافر متطمبددات تدددعيم ثقافددة المواطنددة الرقميددة لددد الط د ب ،مثددل :ت دوافر
ا جهزة وا دوات الرقمية ،وتنمية مع اء هي ة التدريس ومولياء ا مدور وكدل ا طدراا
ذات الع قة ،كمدا مند البدد لمجامعدات من تمطدط لمبدراما وا ن دطة التدي تت دمن هدذ
الم ار ل وال روط ،إما من م ل براما عبر اإل نترنت مو من مد ل من دطة ط بيدة ،مو
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ت مين عناير المواطنة الرقمية في المقررات الدراسية ،مو تيميم براما تستثمر كدل
جوانب العممية التعميمية في ن ر ثقافة المواطنة الرقمية.

أبعاد املواطية الرقنية وعياصرٍا:
تت كل المواطنة الرقمية مدن تسدعة عنايدر مهمدة لتعزيدز السدموك ا م قدي المسد ول عدن
إعدداد المدواطن الرقمددي اليدالا ،وهددي :الويدول الرقمددي ،والتجدارة الرقميددة ،واالتيدال الرقمددي،
وم و ا مية الرقميدة ،والمياقدة الرقميدة ،والقدوانين الرقميدة ،وال قدوق الرقميدة ،وا مدن الرقمدي،
مير الي ة والس مة الرقمية ،وقد تدم تقسديم العنايدر التسدعة لممواطندة الرقميدة عمد ث ثدة
وم ا
مبعاد ،هي :اال ترام ،والتعميم ،وال ماية ).(Couros & Hildebrandt, 2015, 14
 -8ا تدددرم ن سدددك /ا تدددرم اامدددرين ،وت دددم( :المياقدددة الرقميدددة ،الويدددول الرقمدددي ،القدددوانين
الرقميددة)،وت ددير هددذ ال ددة إلد العنايددر التددي تعددزز م دداهيم اال تدرام لددد ال ددرد ،ب يددث
تمثل مساليب اإلتيكيت والسموك الرقمي الذاتي المقبول والناتجدة عدن قديم ومبدادئ ي ممهدا
الم دواطن الرقمددي ،وتمكددين جميددع ال ددات فددي المجتمددع م دن اسددتمدام التقنيددات الرقميددة،
وت قيق تكافؤ ال رص في االستمدام ،ثم تعرا ا ن طة والسدموكيات التدي يمارسدها ال درد
ممام التقنيات الرقمية ب يث يمتمك م اهيم المس ولية المجتمعية في التعام ت الرقمية.
 -4عمددم ن سددك /توايددل مددع اامددرين ،وت ددم( :االتيدداالت الرقميددة ،م ددو ا ميددة الرقميددة،
التجددارة الرقميددة) ،وت ددتمل هددذ ال ددة عم د الجوانددب التعميميددة المهمددة لت ددكيل الم دواطن
الرقمي ،يث ميدب ت وسدا ل التوايدل االجتمداعي اليدوم ركيدزة فدي التوايدل بدين الب در،
لذا ينبغي تعمم ا دوات والبراما التطبيقية متعددة ا ندواع واالسدتمدام تد ال يكدون ال درد
منعدزال عددن اامددرين فددي عيددر التقنيددات الرقميددة ،وي ددمل التعمدديم جوانددب التجددارة الرقميددة
التي تت من عمميات البيع وال راء وعمميات التسويق الممتم ة.
 -4ا م ن سك /ا م اامرين ،وت م( :ال قوق والمس وليات الرقميدة ،ا مدن الرقمدي ،السد مة
الرقميددة) ،وت ددير هددذ ال ددة إل د عنايددر ال مايددة ،وت ددمل ال مايددة الجوانددب ال ميددية
واالقتيددادية ،والن سددية ،والي د ية التددي إذا سددقطت إ ددداها سددوا يم دق ال ددرر بددال رد،
فالمواطن الرقمدي يعدرا مدا لد مدن قدوق ،مثدل هويتد ال ميدية ،و ريتد فدي التعبيدر،
و يرها ،وما عمي من واجبات ،مثدل :ا تدرام ااراء ،وعددم التعدد عمد ال ريدات ،ويعدرا
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مي دا طدرق ال دداظ عمد معموماتد المايددة ومقتنياتد ال ميدية والعا ميددة ،تد ال يقددع
في عمميات االبتزاز اإللكتروني ،وال دك من اليد ة والسد مة الرقميدة تجعمد يسدتمر فدي
استمدام ال سن لمتكنولوجيا .وفيما يمي عرض لعناير المواطنة الرقمية:

- 1الوصول الرقني:
يعرا بأن اإلتا ة الرقمية ،والم اركة اإللكترونية الكاممة فدي المجتمدع ،ويعندي مي دا
إمكانية ويول جميع ا فدراد والطمبدة إلد التكنولوجيدا الرقميدة .وعمد المؤسسدة الرقميدة تدوفير
جميع المدوارد الرقميدة بمدا يتناسدب مدع جميدع ال دات عمد امدت ا قددراتهم العقميدة والجسدمية
والظددروا االقتيددادية ،فاإلتا ددة الرقميددة هددي تكددافؤ ال ددرص ممددام جميددع ا فددراد فيمددا يتعمددق
بالويددول إل د التقنيددات الرقميددة واسددتمدامها ،والعمددل عم د تددوفير ال قددوق الرقميددة المتسدداوية
لمجميع (المسمماني. )45 ،4283 ،
وي تداج المعممدون إلد ت دجيع اسددتمدام التكنولوجيدا فدي ال يددول الدراسدية؛ يددث إن
م مبية الط ب ليس لدديهم إمكانيدة الويدول إلد التكنولوجيدا فدي المندازل ،فيجدب تقدديم فدرص
إ افية لهم من م ل معامل الكمبيوتر الم تو ة ،والددمول المسدتمر إلد المكتبدات المدرسدية،
والقيام با ن طة ال ي ية ).( Ribble, 2011, 16
وتت ا ق ايا الويول الرقمي في :الويول العادل لجميدع الطد ب ،اإلقامدة لمطد ب
ذو اال تياجات الماية ،براما لزيادة الويول مارج المدارس.
ويتمثدددل الويدددول الرقمدددي المناسدددب فدددي عمدددل مددددير المنددداطق عمددد تدددوفير فدددرص
التكنولوجيدددا لجميدددع الطددد ب دامدددل مدارسدددهم ،وتدددوفير رواد التكنولوجيدددا التكنولوجيدددا لمطددد ب
الستمدامها في المدرسة ومارجها ،مثل برناما كمبيدوتر م مدول وا دد إلد وا دد ،بينمدا يتمثدل
الويددول الرقمددي يددر المناسددب فددي تجاهددل المدددارس اال تياجددات الرقميددة لم ددات الم رومددة،
وف ل المعممين في استيعاب الط ب الذين ال يستطيعون الويول إل التكنولوجيا.
). ( Ribble, 2011, 18
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 - 0التجارة الرقنية:
يقيد بها بيع الب ا ع و راؤها إلكترونيا ،مع توفير المعرفدة وال مايدة لعمميدة ال دراء
والبيع في العالم الرقمي ،واستمدام م ركات الب ث إليجاد مف ل العدروض فدي ال دراء ،وتعدرا
طدرق ك ددا سد مة المسددتهمك فددي عمميددة البيددع وال دراء ،وتعنددي مي دا الددوعي بعمميددات الدددفع
واالست م لألموال ( المسمماني.)38 ،4283 ،
وتعدددد التجدددارة اإللكترونيدددة ميدددعب عنيدددر مدددن عنايدددر المواطندددة الرقميدددة  ،ويمكدددن
لممعممددين معالج دة هددذا العنيددر فددي ال يددل الدراسددي ،ويجددب عم د المعممددين تعمدديم الط د ب من
دور كبيد ار فدي يداة الطد ب ،ولدذا
يكونوا مطمعين ،ومستهمكين ذرين .وتمعدب التجدارة الرقميدة ا
فإنهم فدي اجدة إلد فهدم جميدع جواندب هدذ المعدام ت عبدر اإلنترندت .ويعدد تعمدم الطالدب من
ييددبا مسددتهمكا ذكي دا جانب دا مهم دا مددن المواطنددة اليددال ة؛ يددث يجددب من ي هددم الط د ب من
مفعددالهم عبددر اإلنترنددت يمكددن من تتددبعهم ط دوال يدداتهم ،واذا كددان المعممددون سيسدداعدون فددي
إعددداد ط بهددم ليكون دوا م دواطنين يددال ين ف دإنهم ب اجددة إل د إعدددادهم لمت اعددل فددي االقتيدداد
الرقمي (.)Ribble, 2012, 60
وتتمثددل ق ددايا التجددارة الرقميددة فددي :ال دراء والبيددع عبددر اإلنترنددت مددن م د ل المواقددع
التجاريددة ومواقددع المدزادات ،ومواقددع اإلنترنددت ا مددر  ،وا ددتراكات وسددا ل اإلعد م ،والم ددتريات
التي تتم من م ل براما الوسدا ط ،و دراء وبيدع الب دا ع االفت ار دية لأللعداب عبدر اإلنترندت (

).Ribble, 2011, 21

 - 3االتصال الرقني:
وهو يعني التبادل اإللكتروني لممعمومدات ،وقددرة ال درد عمد اسدتثمار التقنيدات الرقميدة
في االتيال والتوايل مع اامرين مهما بعدت ا ماكن وتباينت ا وقات من مجل ت قيدق هددا
مناسب عبر مساليب وتقنيات متنوعة (الم ح.)36 ،4284 ،
لقددد يددرت الهواتددا الممويددة وال ددبكات االجتماعيددة والوسددا ل النيددية طريقددة توايددل
الناس ،كما من م كال التوايل موجدت بناء اجتماعيا جديدا؛ ومن ثم ميبا يتعين تعدرا كيدا
ومت د ومددع م دن يت اعددل الندداس؟ كمددا يددوفر االتيددال الرقمددي لممسددتمدمين إمكانيددة الويددول
ال ور إل اامرين ).(Ribble, 2011, 23
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 وتتمثددل ق دددايا االتيددداالت الرقميددة فدددي :البريدددد اإل لكترونددي ،الهددداتا الممدددو  ،مكالمددداتال يدددديو ال ميدددية (سدددكايب) ،الرسدددا ل ال وريدددة ،الرسدددا ل النيدددية ،المددددونات ،الدددويكي،
بكات التوايل االجتماعي.
وتتمثل االتياالت الرقمية ير ال قة فيما يمي :كتابة الط ب الرسدا ل النيدية مثنداء
وقددت ال يددل ،اسددتمدام الطد ب الرسددا ل النيددية واالمتيددار عبددر البريددد اإل لكترونددي لمواجبددات
عندما يسأل إلعطاء إجابات كاممة ،يستمدم الط ب الرسا ل النيية لمغش في االمتبارات.
بينمددا يتمثددل التوايددل الرقمددي المناسددب فددي :اسددتمدام الطد ب والمعممدين مجهددزة االتيددال
الرقميدددة تددد ال يقددداطعوا مدددا ي ددددث فدددي المدرسدددة مو ال يدددول الدراسدددية ،اسدددتمدام تقنيدددات
االتياالت الرقمية مثل مواقع ال بكات االجتماعية لدعم من دطة الطد ب فدي اليدا ،اسدتمدام
المعممين المدونات إلع م مولياء ا مور با ن طة الي ية ).(Ribble, 2011, 24

 - 4ذلو األمية الرقنية:
يقيد بها عممية تعميم وتعمم التكنولوجيدا واسدتمدام مدواتهدا؛ ذلدك من م دد مهدم جواندب
التكنولوجيا هو فهم كي ية عمل هذ التقنية ب يث يمكن استمدامها بالطريقة المناسبة.
وي تاج المعممون إل تطوير مهني مناسدب لدتعمم كي يدة اسدتمدام التكنولوجيدا لت يدز
تعمم الط ب .كما ي تاج موظ و المدرسة وموظ و تكنولوجيا المعمومات إلد العمدل معدا لتدوفير
ميادر التكنولوجيا المناسبة لم يل الدراسي ). (Ribble, 2011, 26, 27
إن م و ا مية الرقمية ميب ت مس ولية فردية واجتماعية عمد الجميدع ت قيقهدا مدن
مجددل تددوفير فددرص الددتعمم والتدددريب السددتمدام التكنولوجيددا بكافددة مدواتهددا بال ددكل ا مثددل ،ومددع
انت ددار العديددد مددن الج د ار م اإل لكترونيددة فددي كافددة من دداء العددالم ميددب ت التربيددة الرقميددة مهمددة
لتوعيدددة ا فدددراد بطدددرق اسدددتمدام التقنيدددات الرقميدددة ،ومعرفدددة كيدددا ومتددد يمكدددن اسدددتمدامها،
والمؤسسددات التربويددة بكافددة م ددكالها ابتددداء با سددرة ومددروار بالمدرسددة و يرهددا مطالبددة بإعددداد
بدددراما هادفدددة لت قيدددق مهدددداا التربيدددة الرقميدددة مدددن مددد ل تعمددديم الطمبدددة ا ساسددديات الرقميدددة
كالمتي د ات وم ركددات الب ددث ،والتقيدديم المبا ددر لمميددادر عم د اإلنترنددت & (Couros
)Hildebrandt, 2015, 27
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وتتمثدددل ق دددايا م دددو ا ميدددة الرقميدددة فدددي :تعمدددم ا ساسددديات الرقميدددة :المتيددد ات
وم ركات الب ث وم ركات الت ميدل والبريدد اإللكتروندي ،تقيديم الميدادر عبدر اإلنترندت (ت ديدد
دقة الم تو عم مواقع الويب ،والويكي ،وتقييم مدد موثوقيدة وممدن البدا عين عبدر اإل نترندت،
وادراك الهجمات اال تيالية ،واستك اا وتطوير طرق التعمم عبر اإلنترنت والتعميم عن بعد).
وتتمثل م و ا مية الرقمية ير ال قة في :امتيدار الطد ب فريدا تعميميدة بديمدة ن
مدرستهم مو منطقتهم ال تقدم دروسا عم اإلنترندت مو عدن طريدق برنداما التعمديم عدن بعدد ،ال
يددوفر المعممددون الميددادر والم دواد التددي يمكددن لمطد ب ال يددول عميهددا مددن الميددادر الرقميددة،
مثل ( :المدونات ،ومواقع الويب ،والبودكاست) ،بينما يتمثل م و ا مية الرقمية المناسدبة فدي:
يول الط ب عم الدورات التدريبية عم اإلنترنت بطريقة ممتمطة (جزء وجها لوجد  ،وجدزء
عم د اإلنترنددت) والتددي تيددمم لم دداظ عم د اهتمددامهم بالمددادة ،واسددتمدام المعمم دين التقنيددات
الرقمية بطرق جديدة ومبتكرة ،مثل إن اء م تو لمويب يمكن لمط ب الويول إلي بعيددا عدن
ال يل ).( Ribble, 2011, 27
 -2اآلداب الرقنية (اللياقة الرقنية) :م  :المعايير اإللكترونية لمسموك مو اإلجدراءات ال قدة
لمتعامل.
يجع دل السددموك الرقمددي المس د ول كددل مسددتمدم نموذج دا ي ت دذ ب د لمط د ب ،وي دداهد
الط ب كي ية اسدتمدام اامدرين لمتكنولوجيدا ،وي تر دون إذا كدان بإمكدان اامدرين اسدتمدامها
بهذ الطريقة ت يتمكنوا مدن ذلدك .والم دكمة فدي تددريس التكنولوجيدا الرقميدة هدي من قواعدد
قميمدة قددد و دعت ل سدتمدام السددميم لهددذ ا جهدزة ،ومن انت ددار التقنيددات الجديددة من ددأ من ند
تعمم اد لجميع المستمدمين ). ( Ribble, 2011, 29
فددي الما ددي كددان اابدداء والعددا ت يقومددون بتعمدديم مداب السددموك ا ساسددية ط ددالهم
قبل ويولهم إل المدرسة ،ولكدن الم دكمة اان ب دأن التقنيدات الجديددة هدي من اابداء لدم يدتم
إب
عم

هم بمدا هدو مناسدب ومدا هدو يدر مناسدب ،وفدي كثيدر مدن ا

يدان يدتعمم اابداء والطد ب

د سواء هذ التقنيات من مقرانهم مو من م ل م اهدة ممدرين يسدتمدمون التكنولوجيدا.

فالمواطنون الرقميون الجيدون ي ترمون اامرين ،ويتعممون طرق استمدام التكنولوجيدا ب دكل
مهذب وفعال ). ( Ribble, 2011, 29
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وتتمثددل ق دددايا ااداب الرقميددة فدددي اسدددتمدام التكنولوجيددا بطدددرق تقمددل مدددن التدددأثيرات
السدمبية عمد اامدرين ،واسدتمدام التكنولوجيدا عنددما تكدون مناسدبة لمسدياق ،وا تدرام اامدرين
عبدددر اإلنترندددت ،وعددددم اال نمدددراط فدددي التسدددمط عبدددر اإلنترندددت ،بينمدددا مدددن ااداب الرقميدددة يدددر
ال قة :استمدام الط ب الهواتا المموية لكتابدة النيدوص فدي اليدا دول مو دوعات يدر
مرتبطدددة بال يدددل ،توايدددل الطددد ب عمددد مواقدددع التوايدددل االجتمددداعي دون معرفدددة القواعدددد مو
المس وليات ).( Ribble, 2011, 30
 -3الكاىوٌ الرقني :المس ولية اإللكترونية عن ا عمال وا فعال ). ( Ribble, 2011, 31
لقددد سددهل اإلنترنددت مددن عمميددة ن ددر وت ميددل المدواد الممتم ددة ،ويمثددل هددذا مهددم نقدداط
القوة في اإلنترنت ،ولكن الم كمة تكمن في من المستمدمين ال ي عون فدي اعتبدارهم مدا هدو
مناسددب ومددا هددو يددر مناسددب مو يددر قددانوني عنددد الن ددر مو الويددول إلد المعمومددات عمد
اإلنترنددت ،وهددم الب دا يقولددون " :لددم نكددن نعددرا من هددذا مطددأ ،كددل مددا كنددا ن عم د هددو تبددادل
المعمومات".
كما ي ير ريبيل إل من القوانين التي تتعمق باستمدام التكنولوجيا يجدب من تكدون مدن
بين اهتمامات المدرسة ،تد وان كاندت االنتهاكدات ت ددث بعيددا عدن المدرسدة إال من مثارهدا
ت تاج إل من تتم معالجتها مثناء اليوم الدراسي.
وينبغي عم المديرين تزويد المعممين بالميادر واإل ر دادات المايدة بمدا هدو قدانوني
ومددا هددو يددر قددانوني ،وت ديددد مددا إذا كانددت قواعددد وسياسددات التقنيددة المايددة بهددا مدعومددة
ب كل قانوني.
إن المواطنة الرقمية تساعد جميع مستمدمي التكنولوجيدا عمد من ييدب وا مكثدر وعيدا
بالعواقب القانونية الستمدام التكنولوجيا(Ribble, 2011, 31-33) .
 -4احلكوق واملسئوليات الرقنية :ال ريات التي يتمتع بها الجميع في العالم الرقمي:
يسما لممستمدمين في المجتمع الرقمي بالتمتع ببعض ال ماية ،وكل مسدتمدم يتمتدع
ب قددوق معينددة ،مثددل :ال ددق فددي الميويددية ،و ريددة التعبيددر ،ويجددب تددوفير هددذ ال قددوق
بيورة متساوية لمجميع ،كما من المواطنين الرقميين لديهم مس وليات تجدا المجتمدع ،ويجدب
من يوافقوا عم العيش وفقا لممعايير التي يت ق عميها ا ع اء ب دكل متبدادل ،كمدا يجدب من
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يساعد المستمدمون في ت ديد كي ية اسدتمدام التقنيدة بطريقدة مناسدبة فدي المجتمدع الرقمدي
).(Ribble, 2011, 36
 -5الصحة والسالمة الرقنية :الي ة الن سية والبدنية في عالم التكنولوجيا الرقمية:
يجب عم الطد ب من يعرفدوا الممداطر البدنيدة السدتمدام التكنولوجيدا الرقميدة ،كمدا من
هندداك جانب دا ممددر لمس د مة الرقميددة ،وهددو إدمددان اإلنترنددت؛ يددث يتسددبب فددي دددوث بعددض
الم ك ت الن سية باإل افة إل الم ك ت البدنية.
وي تدداج المعممددون إل د ت ددجيع الط د ب عم د اسددتمدام التكنولوجيددا بطريقددة مس د ولة،
وذلك لمنع المماطر البدنية ،ويجب التأكد من من جميع مجهزة ال اسب االدي سدميمة ،فهدذا
يساعد في ماية الط ب من م ك ت عديدة ،وذلك من مد ل االسدتمدام اامدن لتنترندت.
)(Ribble, 2011, 38
 -6األمً الرقني :إجراءات

مان الوقاية وال ماية اإللكترونية:

يقيد بها مايدة معمومدات ا فدراد ،بمعند  :عددم إمكانيدة الويدول إلد معمومدات عدن
م

ددمص دون إذن من د  ،ومن تكددون عم د عمددم بالممدداطر المترتبددة عم د السددماح ل ددمص

بالويول إل معموماتك الماية.
وي تدداج الط د ب إل د تعم دم كي يددة مايددة البيانددات اإل لكترونيددة ،مثددل اسددتمدام ب دراما
مايدددة ال يروسدددات ،وجددددران ال مايدددة ،وعمددد المسدددتمدمين من يكوندددوا قدددادرين عمددد
معمومدداتهم ،وهددذا يعمددل عم د

مايدددة

مايددة المجتمددع مددن م د ل ت ددديث بدراما ال يروسددات ،فددا من

الرقمددي يتجدداوز مايددة مجهددزة المسددتمدم ،وي ددمل مايددة من سددنا واامددرين مددن تدددمير ه دذ
المعمومات ).(Ribble, 2011, 40- 41
ومدن هنددا يت دا من مبعدداد المواطنددة الرقميدة تقسددم العنايددر التسدعة لممواطنددة الرقميددة
عم د ث ثددة مبعدداد ت ددمل :اال ت درام والتثقيددا وال مايددة .وهددي مترابطددة ومتسددقة مددع بع ددها
البعض لمساعدة ا فراد عمد االسدتمدام ا مثدل واامدن لمتكنولوجيدا ،وقدد مكدد ريبيدل عمد من
ا بعدداد التسددعة لممواطنددة الرقميددة يمكددن إدراجهددا ت ددت الدث ث ف ددات المو د ة سددابقا ،وهدي:
اال ترام ،والتثقيا ،وال ماية (.)Ribble, 2014, 88
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وفي

وء ما سبق تظهر مهمية العناير التسعة لممواطنة الرقمية فدي ت دكيل مبدادئ

وسددموكيات وقدديم الم دواطن الرقمددي القددادر عم د اسددتمدام التكنولوجيددا واالسددت ادة منهددا ،كمددا
ي

ظ وجود تكامل بين هذ العناير بع ها بع ا.

اجلاىب امليداىي للبحح:
يت من الجانب الميداني لمب ث :مهداف  ،مداة الب ث وكي ية إعدادها ،عينة الب ث ،ثم
المعالجة اإل يا ية لمويول إل نتا ا الب ث ومناق تها  ،وفيما يمي تو يا ذلك:

- 1أٍداف اجلاىب امليداىي للبحح:
يهدا الجانب الميداني لمب ث إل تعرا درجة توافر وعي ط ب الدراسات العميا بجامعة
القاهرة بأبعاد المواطنة الرقمية  ،وهي :اال ترام – التعميم -ال ماية.

 - 0أداة البحح:
يممت االستبانة لتكدون ا داة التدي سديعتمد عميهدا الب دث لتعدرا درجدة وعدي طد ب
الدراسات العميا بجامعة القاهرة بأبعاد المواطنة الرقمية.

 1- 0بياء أداة البحح:
مر بناء االستبانة بالم ار ل ااتية:
 االط د ع عم د ا دبيددات النظريددة والدراسددات وا ب دداث ا جنبيددة ذات اليددمة بمو ددوعالب ث ال الي فيما يتعمق بأبعاد المواطنة الرقمية.
 ييا ة العبارات المرتبطة بأبعاد المواطنة الرقمية والتي بمغت ( )43عبارة موزعةعم

ث ثة م اور(اال ترام -التعميم – ال ماية) ،وممام كل عبارة ث ث استجابات

تقيس بمجممها العناير التسعة لممواطنة الرقمية .وقد قدرت استجابات مفراد العينة
عم عبارات االستبانة وفقا لمقياس ث ثي متدرج عم الن و التالي:
(نعم) :تقدر بث ث درجات ،و(م يانا) :تقدر بدرجتين ،و(ال) :تقدر بدرجة وا دة.
 وتم االعتماد عم مقياس ليكرت الث ثي المكون من ث ث ف ات لم يدول عمد نتدا ادقيقدة مدن عيندة الب دث ،وتدم ا تسداب المدد كالتدالي ،)4 =8-4 ( :ثدم تدم تقسديم
عم عددد م يدا الدمدقياس لم يددول عدمدد طدول المدميددة المطمددوب  ،وذلدك بال سدداب
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التالدي ،)2.34 =4 /4( :واعتمدد المعيدار عمد ث ثدة مسدتويات لم كدم عمد مسدتو
إجابات مفراد عينة الب ث ول درجة توافر معايير المواطنة الرقمية لديهم كالتالي:
تددنم ض درجددة ت دوافر المعيددار عندددما يكددون المتوسددط ال سددابي مددن  8إل د مقددل مددن
 ،8.34وتكددون متوسددطة عندددما يكددون المتوسددط ال سددابي مددن  8.34إل د مقددل مددن
 ،4.44وتكون عالية عندما يكون المتوسط ال سابي من  4.44إل .4
 تددم عددرض االسددتبانة فددي يددورتها ا وليددة عمد مجموعددة مددن الم كمددين مددن مع دداءهي ة التدريس المعنيين بهذا المجال لتعرا م ار هم دول دقدة يديا ة العبدارات ودرجدة
ارتباطها بالمجال الماص بها.
 -في

وء مراء السادة الم كمدين تدم و دع االسدتبانة فدي يدورتها النها يدة ،وت دمنت

االستبانة ث ثة م اور:
ا ول :يتعمق با ترام الن س واامرين ،وقد تم في هذا الم ور عرض ثمانيدة معدايير،
وهددي :من ت تددرم وجهددة نظددر اامددرين عبددر الوسددا ط الرقميددة ،تعددد سددرقة هويددة اامددرين
وممتمكاتهم عم ال مم قيا ،يعد إرسال فيروسات لآلمرين جريمدة إلكترونيدة ،تعدد مهاجمدة
سابات اامرين جريمة إلكترونية ،تددرك مهميدة ا تدرام قدوق الن در اإللكتروندي والممكيدة
ال كريددة لآلمددرين ،تدددرك مهميددة ا ت درام القدوانين الرقميددة وااللتدزام بهددا ،يعددد إزعدداج اامددرين
بإرسدال بريدد إلكتروندي مدزعا عمد ال مم قيدا ،تبدرر وجهدة نظدرك لآلمدرين عندد االمدت ا
معهم .وطمب ت ديد مد توافر المعيار من وجهة نظر الطالب.
الثاني :م ار إل تعميم الن س وتعميم اامرين ،وقد تم في هذا الم ور عرض ستة
معايير جاءت كالتالي :يعد توظيا الوسا ط الرقمية

رورة في ا ن طة التعميمية،

تستمدم الوسا ط الرقمية من مجل تبادل المعمومات والمبرات مع اامرين ،يعزز استمدام
الوسا ط الرقمية من التوايل مع اامرين ،تتأكد من قانونية التجارة اإللكترونية وعدم
تعار ها مع قيم المجتمع ،تسما ببناء يداقات جديدة باستمدام وسا ط االتيال الرقمي
في جميع من اء العالم ،تستمدم عممية البيع وال راء من م ل اإلنترنت.
الثالث :تو يا المعايير الماية بم ور ماية الن س و ماية اامرين ،وقد تم في
هذا الم ور عرض ع رة معايير جاءت كالتالي :ماية المعمومات والبيانات في مم ات
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م مية بكممة مرور ممر
وعدم فتا م

رور  ،يجب عدم زيارة المواقع اإللكترونية ير الموثوق فيها

مم ات ير معروفة ،يت مل كل مص يستمدم الوسا ط الرقمية مس ولية

استمدام لها ،تدرك وجود مماطر ي ية نتيجة اإلفراط في استمدام الوسا ط الرقمية
مثل :مالم الظهر ،واإلدمان الرقمي ،يمتمك كل

مص ال ق في التعبير عبر الوسا ط

الرقمية ،عدم استمدام رموز سهمة وبسيطة في كممات المرور والعمل عم
باستمرار ممر
ي ت ظ كل

تغييرها

رور  ،ت ع براما لمكاف ة ال يروسات عم جهاز الكمبيوتر الماص بك،
مص بنسمة ا تياطية من البيانات الهامة عم

الميويية قبل تثبيت م

برناما جديد عم

قرص يمب ،تق مر بيان

الكمبيوتر /الموبايل ،ي هم كل

مص

مستمدم لموسا ط قوق ومس وليات الرقمية.
 -كما ا تممت االستمارة عم

جزء يتعمق بالبيانات ا ساسية  ،ومنها الكمية التي

ينتسب إليها طالب الدراسات العميا بجامعة القاهرة.

 0- 0تكيني أداة البحح:
تم التقنين مداة الب ث (االستبانة) من م ل الت قق من اليدق والثبات عم

الن و

التالي:

أ  -صدق االستباىة:
تم الت قق من يدق االستبانة من م ل يدق الم كمين؛
االستبانة في يورتها ا ولية كأداة لجمع البيانات عم
التربو

يث تم عرض

مساتذة متمييين في المجال

وطر ق التدريس -تكنولوجيا التعميم) بهدا
ا
(في مقسام ميول التربية -المناها

استط ع م ار هم

ول دقة الييا ة المغوية ل قرات االستبانة ،وو وح تمك الييا ة
مدرجت في  ،وبعد ذلك تم إجراء ما يمزم

وس متها ،ومد

انتماء كل فقرة إل الم ور الذ

من تعدي ت في

وء مراء السادة الم كمين ،وقد جاءت مراء الم كمين كما يمي:

استبدال بعض الم ردات دامل الم اور ،فتم استمدام (تعد سرقة هوية اامرين
وممتمكاتهم عم ال مم قيا) بدال من( :سرقة هوية اامرين تعد عم ال مم قيا) واستمدام
(تسما ببناء يداقات جديدة باستمدام وسا ط االتيال الرقمي في جميع من اء العالم) بدال
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من( :تسما وسا ط االتيال الرقمية ببناء يداقات جديدة في جميع من اء العالم) بهدا
تو يا المطموب من الم ور والتويل إل استجابات واقعية.

ب  -ثبات االستباىة:
تم

ساب معامل الثبات عن طريق معامل ثبات " مل ا كرونباخ" لكل م ور من

م اور االستبانة ،ول ستبانة كاممة ،وجاءت النتا ا كما هو مو ا بالجدول التالي رقم
(:)8
خذوي ()1
ِعبًِ اٌثجبد ْثعبد وً ِحىر ِٓ ِحبور االسزجبٔخ ،وٌالسزجبٔخ وبٍِخ
ثبسزخذاَ ِعبًِ "أٌفب وزؤجبخ"
لُُ ِعبًِ أٌفب وزؤجبخ
عذد اٌفمزاد
ِحبور االسزجبٔخ
االحززاَ
اٌزعٍُُ
اٌحّبَخ
االسزجبٔخ وبٍِخ

8
6
17
42

790.0
798.8
7986.
79876

وت ددير نتددا ا جدددول ( )8إل د من قيمددة معامددل الثبددات (مل ددا كرونبدداخ) فددي االسددتبانة
كاممة كانت  ، 2.523وهي قيمة مقبولة ت ير إل تجانس عبارات االسدتبانة ،والد من ا داة
المسددتمدمة تتمتددع بثبددات عددال ،وتؤكددد تمددك النتددا ا ي د

ية االسددتبانة ومناسددبتها لت قيددق

مهداا الب ث ال الي.

 - 3دلتنع وعيية البحح:
تألا مجتمع الب ث الذ ا تقت من عينة الب ث من ط ب الدراسات العميا بجامعة
القاهرة في العام الدراسي  ،4286 /4285وقد بمغ عدد الط ب مجتمع الب ث ( )422طالب
ممن يدرسون في (كمية الدراسات العميا لمتربية ،وكمية العموم ،وكمية التربية النوعية).
ويو ا جدول ( )4عدد ط ب الدراسات العميا في بعض كميات جامعة القاهرة الذين
تم إجراء الب ث عميهم:
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خذوي ()4
عذد طالة اٌذراسبد اٌعٍُب ثدبِعخ اٌمبهزح اٌذَٓ رُ إخزاء اٌجحث عٍُهُ ِظٕفب حست اٌىٍُبد
عذد طالة اٌذراسبد اٌعٍُب
اْعذاد
َ
اٌىٍُبد
157
وٍُخ اٌذراسبد اٌعٍُب ٌٍززثُخ
1
.7
وٍُخ اٌعٍىَ
4
47
وٍُخ اٌززثُخ إٌىعُخ
.

 - 4املعاجلة اإلحصائية:
تدم إدمدال البياندات المايدة باسدتمارة االسدتبيان عمد برنداما " Spss for
 " windowالمستمدم في ت ميل الب دوث االجتماعيدة ومندواع ا سد مة الممتم دة فدي اسدتمارة
االستبيان ،وقد فر ت ا هداا التي يسع الب دث إلد ت قيقهدا الجمدع بدين الت ميمدين الكمدي
والكي ي لمبيانات ،فاعتمد الت ميل الكمي عم

سداب التكد اررات واسدتمدام المتوسدط ال سدابي،

واستمراج النسب الم وية ،واالن راا المعيدار  ،وجداء الت ميدل الكي دي لمنتدا ا مدن مد ل ربدط
نتا ا الب ث ال الي بنتا ا الدراسات السابقة وما تم عر

في اإلطدار النظدر لمب دث ،وذلدك

لبيان النتا ا العامة لمب ث والتويل إل السبل المقتر دة لتنميدة مبعداد المواطندة الرقميدة لدد
ط ب الدراسات العميا بجامعة القاهرة.

 - 5ىتائج البحح امليداىي وتفسريٍا:
بعد إجراء المعالجات اإل يا ية لبيانات الب ث ،تم عرض النتا ا ومهداا الجانب
الميداني منها ،وذلك عم الن و التالي:
موال :النتا ا الماية بآراء مفراد العينة ول درجة وعيهم بأبعاد المواطنة كمها.
ثانيا :النتا ا الماية بآراء مفراد العينة ول درجة وعيهم ببعد اال ترام.
ثالثا :النتا ا الماية بآراء مفراد العينة ول درجة وعيهم ببعد التعميم.
رابعا :النتا ا الماية بآراء مفراد العينة ول درجة وعيهم ببعد ال ماية.
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وفيما يمي عرض لتمك النتا ا:

أولًا :اليتائج اخلاصة بآراء أفراد العيية حول درجة وعيَه بأبعاد املواطية كلَا:
فيما يمي عرض لمنتا ا الماية بأبعاد المواطنة كمها ،يث تم ساب المتوسطات
واالن رافات المعيارية والترتيب ودرجة توافر المعيار ،وكانت النتا ا عم الن و المعروض في
الجدول التالي:
خذوي ().
اٌّزىسطبد اٌحسبثُخ واالٔحزافبد اٌّعُبرَخ ِراء أفزاد اٌعُٕخ حىي درخخ وعُهُ ثأثعبد اٌّىاطٕخ
اٌزلُّخ ودرخخ رىافزهب وٍهب واٌززرُت
درخخ اٌزىافز
اٌززرُت
االٔحزاف
اٌّزىسظ
اٌّحىر
َ
اٌّعُبرٌ
اٌحسبثٍ
ِزىسظ
4
790202
1987
االحززاَ
1
ِزىسظ
.
790272
1968
اٌزعٍُُ
4
ِزىسظ
1
79085.
19.1
اٌحّبَخ
.
ِزىسظ
79050.
190.
أثعبد اٌّىاطٕخ اٌزلُّخ وٍهب

يو ا جدول ( )4من درجة التقددير الكميدة لمسدتو المواطندة الرقميدة كمهدا لدد مفدراد
العيندددة هدددي ( ،)8.46ويددددل ذلدددك عمددد من مسدددتو المواطندددة الرقميدددة ب دددكل عدددام متوسدددط.
وتراو ت المتوسطات ال سابية لكدل م داور المواطندة الرقميدة بدين ( ، 8.35و  ،)8.68يدث
جدداء م ددور "ال مايددة" فددي المرتبددة ا ولد بددأعم متوسددط سددابي ( ،)8.68وتقدددير المسددتو
مميدر
ا
متوسط  ،يمي م ور "اال ترام" بمتوسط سابي (  ،)8.52وتقدير المستو متوسط ،ثدم
م ور "التعميم" بمتوسط سابي ( ،)8.35وتقدير المستو متوسط.
ويرجددع ذلددك إل د وعددي الط د ب بأهميددة االسددتمدام ا مثددل لمتكنولوجيددا الرقميددة ،وفددي
ن س الوقت اجتهم إل مزيد من التوعية في مو وع المواطنة الرقميدة فيمدا يتعمدق باالتيدال
الرقمي والتجارة الرقمية وم و ا مية الرقمية كمعيار لتعمديم ال درد وتعمديم اامدرين ،وي دير هدذا
إل تقيير المؤسسات التعميميدة فدي مداء دورهدا ،وتت دق هدذ الدراسدة فدي نتيجتهدا مدع د ارسدة
هند اليماد ( ،)4284ودراسة روان وممرين ()4285؛ يث جداء تيدور المواطندة الرقميدة
فيهددددا بدرجددددة متوسددددطة ،وتمتمدددددا هددددذ الدراسددددة فددددي نتيجتهدددددا مددددع دراسددددة لددددو ار هوالندددددد
( ،)Holland,2017ودراسة مولة ار د ()4242؛ يدث جداء تيدور المواطندة الرقميدة فيهدا
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بدرجة عالية ،ودراسة ندان عبدد القدو (  )4283ودراسدة كدا ار ()kara, 2018؛ يدث جداء
تيور المواطنة الرقمية فيها بدرجة منم

ة.

ثاىيًا :اليتائج اخلاصة بآراء أفراد العيية حول درجة وعيَه ببعد االحرتاو( :أٍته بـاالحرتاو) ،حيـح
يوضح احرتاو اليفس واحرتاو اآلخريً ،وقد جاءت اليتائج كالتالي:
خذوي ()2
اٌزىزاراد واٌّزىسطبد اٌحسبثُخ واالٔحزافبد اٌّعُبرَخ واٌززرُت حىي درخخ رىافز وعٍ أفزاد اٌعُٕخ ثجعذ
االحززاَ
االسزدبثبد
ِحىر االحززاَ

اٌزىزاراد
وإٌسجخ
اٌّئىَخ
ن

ٔعُ
04

أحُبٔب
177

رحززَ وخهخ ٔظز
اِخزَٓ عجز
57
.6
%
اٌىسبئظ اٌزلُّخ9
1..
..
ن
رعذ سزلخ هىَخ
اِخزَٓ وِّزٍىبرهُ
6695
1695
%
عّال ال أخاللُب9
177
.5
ن
َعذ إرسبي
فُزوسبد ٌّخزَٓ
57
1095
%
خزَّخ إٌىززؤُخ9
.8
.8
ن
رعذ ِهبخّخ
حسبثبد اِخزَٓ
1.
1.
%
خزَّخ إٌىززؤُخ9
..
2.
ن
رذرن أهُّخ احززاَ
حمىق إٌشز
اإلٌىززؤٍ واٌٍّىُخ
1695
4295
%
اٌفىزَخ ٌّخزَٓ9
.0
56
ن
رذرن أهُّخ احززاَ
اٌمىأُٓ اٌزلُّخ
1895
48
%
واالٌزشاَ ثهب9
61
.5
ن
َعذ إسعبج اِخزَٓ
ثإرسبي ثزَذ
إٌىززؤٍ ِشعح
.795
1095
%
عّال ال أخاللُب9
0.
27
ن
رجزر وخهخ ٔظزن
ٌّخزَٓ عٕذ
.695
47
%
االخزالف ِعهُ9
اٌّسزىي اٌعبَ ٌّحىر االحززاَ

ال

اٌّزىسظ
اٌحسبثٍ

االٔحزاف
اٌّعُبرٌ

اٌززرُت

درخخ
اٌزىافز

48
12

4944

7960.0

1

ِزىسظ

19..

795874

4

ِزىسظ

1985

796.40

.

ِزىسظ

1950

790.46

8

ِٕخفض

.2
10
65
.495
142
64
118
5.

1965

798284

6

ِٕخفض

1902

798681

5

ِزىسظ

170
5.95
172
54

1965

790678

6

ِٕخفض

1906

7906..

2

ِزىسظ

1987

790202

80
2.95
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يو ا جدول ( )3درجة التقدير الكمية لمستو م ور اال ترام لد مفراد العينة وهي
( ،)8.52ويدل ذلك عم من مستو بعد اال ترام لممواطنة الرقمية متوسط.
يت من هذا الم ور ا ترام الن س وا ترام اامرين ،وقد جاءت العبارة ( )8والتي
تنص عم " :ت ترم وجهة نظر اامرين عبر الوسا ط الرقمية " في المرتبة ا ول بمتوسط
( ،)4.44وتقدير المستو متوسط ،ويرجع ذلك إل

وعي الط ب بمبادئ اال ترام لمن س

ولآلمرين من م ل المؤسسات التعميمية ،وتت ق هذ النتيجة مع نتا ا دراسة بيرارد
( ،)Berardi,2016ودراسة نيار( ،)4286وجاءت العبارة ( )4والتي تنص عم " :تعد سرقة
هوية اامرين وممتمكاتهم عم

ال مم قيا" في المرتبة الثانية بمتوسط سابي (،)8.66

ويرجع ذلك إل الوعي ا م قي لمط ب فيما يتعمق با ترام وجهة نظر اامرين وعدم سرقة
هوياتهم وممتمكاتهم ،ويت ق هذا مع دراسة نيار( )4286ودراسة مولة ار د ( ،)4242مما
العبارة رقم ( )4والتي تنص عم  " :يعد إرسال فيروسات لآلمرين جريمة إلكترونية " فقد
جاءت في المرتبة الثالثة ،ويعد هذا نتيجة لوعي الط ب ببعض العقوبات القانونية الماية
بالج ار م اإللكترونية ،وتت ق هذ النتيجة مع نتا ا دراسة السمي ات وممرين ( )4285وجاءت
العبارة ( )5والتي تنص عم  " :تبرر وجهة نظرك لآلمرين عند االمت ا معهم " في المرتبة
الرابعة ،وذلك نتيجة اجة الط ب إل تو يا و رح م ار هم ومعتقداتهم لآلمرين ،مما العبارة
رقم ( )3والتي تنص عم  " :تدرك مهمية ا ترام القوانين الرقمية وااللتزام بها " فقد جاءت في
المرتبة المامسة ،ومما العبارة رقم ( )4والتي تنص عم " :يعد إزعاج اامرين بإرسال بريد
إلكتروني مزعا عم ال مم قيا" فقد جاءت في المرتبة السادسة "،وكذلك جاءت العبارة رقم
( )2والتي تنص عم  " :تدرك مهمية ا ترام

قوق الن ر اإللكتروني والممكية ال كرية

لآلمرين " في ن س المرتبة السادسة ،ويرجع ذلك إل

اجة الط ب إل

تعرا مم قيات

نظر
الب ث العممي والتوعية ب قوق الن ر والممكية ال كرية من قبل المؤسسات التعميمية ا
لطبيعة ط ب الدراسات العميا في عممية الب ث والتأليا والن ر وتوثيق المعمومات من
ميادرها الي ي ة ،مما العبارة رقم ( )3والتي تنص عم  " :تعد مهاجمة سابات اامرين
جريمة إلكترونية " فقد جاءت في المرتبة الثامنة وا ميرة بمتوسط سابي ( ،)8.24ويرجع
ذلك إل

عدم إدراك الط ب من العبث بالمواقع ومهاجمة
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لألم ق وااداب ،لذلك يجب تنمية وعي الط ب بكافة القوانين الرقمية تجنبا لعقوبات الج ار م
اإللكترونية ،وهذا ما مكدت عمي دراسة بيرارد

) (Berardi,2016من م ل ا ترام الن س

وا ترام اامرين ،ودراسة الدوسر ( )4284التي مكدت ارت اع مستو الويول الرقمي لد
الط ب.

ثالجًا :اليتائج اخلاصـة بـآراء أفـراد العييـة حـول درجـة وعـيَه ببعـد التعلـيه :أٍـته بـالتعليه ،حيـح
يوضح تعليه الفرد ليفسُ وتعليه اآلخريً ،وقد جاءت اليتائج كالتالي:
خذوي ()5
اٌزىزاراد واٌّزىسطبد اٌحسبثُخ واالٔحزافبد اٌّعُبرَخ واٌززرُت حىي درخخ رىافز وعٍ أفزاد اٌعُٕخ ثجعذ
اٌزعٍُُ
درخخ
اٌّزىسظ االٔحزاف اٌزرجخ
ال
أحُبٔب
ٔعُ
اٌزىزاراد
االسزدبثبد
رىافز
اٌحسبثٍ اٌّعُبرٌ
وإٌسجخ
اٌّعُبر
اٌّئىَخ
ِحىر اٌزعٍُُ
ِٕخفض
.
7906.7
196
112
54
.2
ن
رىظُف
َعذ
اٌزلُّخ
اٌىسبئظ
50
46
10
%
فٍ
ضزورح
أْشطخ اٌزعٍُُّخ9
ِزىسظ
4
7906.2 1960
171
6.
.6
ن
رسزخذَ اٌىسبئظ
اٌزلُّخ ِٓ أخً
5795 .195
18
%
رجبدي اٌّعٍىِبد
ِع
واٌخجزاد
اِخزَٓ9
عبي
1
790618 49.5
.5
67
175
ن
اسزخذاَ
َعشس
اٌىسبئظ اٌزلُّخ
1095
.7
5495
%
ِٓ اٌزىاطً ِع
اِخزَٓ9
ِٕخفض
2
790212 1955
11.
51
.7
ن
رزأوذ ِٓ لبٔىُٔخ
اٌزدبرح اإلٌىززؤُخ
5.95 4595
15
%
وعذَ رعبرضهب ِع
لُُ اٌّدزّع9
ِٕخفض
5
790566 1954
148
27
.4
ن
ثجٕبء
رسّح
خذَذح
طذالبد
62
47
16
%
ثبسزخذاَ وسبئظ
االرظبي اٌزلٍّ فٍ
خُّع أٔحبء اٌعبٌُ9
ِٕخفض
6
796566 19..
127
21
1.
ن
عٍُّخ
رسزخذَ
اٌجُع واٌشزاء ِٓ
07
4795
.95
%
خالي اإلٔززٔذ9
ِزىسظ
790272 1968
اٌّسزىي اٌعبَ ٌّحىر اٌزعٍُُ
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يو ا جدول ( )2السابق من درجة التقدير الكمية لمستو م ور التعميم لد مفراد
العينة هي ( ،)8.35ويدل ذلك عم من مستو م ور التعميم ب كل عام متوسط ،وتت ق هذ
النتيجة مع نتا ا دراسة هند اليماد (.)4284
ويت من هذا الم ور تعميم الن س وتعميم اامرين ،وقد جاءت العبارة ( )4والتي
تنص عم " :يعزز استمدام الوسا ط الرقمية من التوايل مع اامرين" في المرتبة ا ول
بمتوسط (  ،)4.42وتقدير المستو عال ،ويرجع ذلك إل استمدام الط ب وسا ل التوايل
االجتماعي من مجل التوايل مع اامرين ،وتت ق هذ النتيجة مع نتا ا دراسة السمي ات
وممرون ( ،)4285وجاءت العبارة ( )4والتي تنص عم  " :تستمدم الوسا ط الرقمية من مجل
تبادل المعمومات والمبرات مع اامرين" في المرتبة الثانية ،ويرجع ذلك إل سهولة استمدام
الط ب ل بكة اإلنترنت في عممية تبادل المعمومات والمبرات مع اامرين ،مما العبارة رقم ()8
والتي تنص عم " :يعد توظيا الوسا ط الرقمية

رورة في ا ن طة التعميمية" فقد جاءت في

المرتبة الثالثة ،ويرجع وجود العبارات ( )4و( )4و( )8في المراتب ا ول
المت

ق الستمدام الهواتا الذكية وال واسيب وقدرة الط ب عم

إل

التطور

توظيا وسا ل االتيال

والتوايل المتزامنة و ير المتزامنة ،وجاءت العبارة ( )3والتي تنص عم " :تتأكد من قانونية
التجارة اإللكترونية وعدم تعار ها مع قيم المجتمع " في المرتبة الرابعة ،ويرجع ذلك إل
تموفهم من عممية التجارة اإللكترونية ،مما العبارة رقم ( )2والتي تنص عم  " :تسما ببناء
يداقات جديدة باستمدام وسا ط االتيال الرقمي في جميع من اء العالم" فقد جاءت في
المرتبة المامسة ،ويعني ذلك من عم

الر م من ا ترام الط ب مراء اامرين إال منهم

يرف ون بناء يداقات جديدة ،ويرجع ذلك إل موفهم من التأثر با فكار المتطرفة ،وتت ق
هذ النتيجة مع نتا ا دراسة نيار( ، )4286مما العبارة رقم ( )3والتي تنص عم  ":تستمدم
عممية البيع وال راء من م ل اإلنترنت " فقد جاءت في المرتبة السادسة وا ميرة بمتوسط
( ،)8.46وتقدير المستو

منم ض ،ويرجع ذلك إل

عا المدمات اإلر ادية المقدمة

لمط ب ول مهمية البطاقات البنكية ودورها في تسهيل عممية ال راء والدفع اإللكتروني ،
وهذا ما مكدت عمي دراسة ناجي ( )844 ،4286؛ يث مثبتت وجود قيور في عمميات
التوجي واإل ر اد لمط ب ومن البد من العمل عم
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والمنتجات المقدمة من المواقع التجارية الم هورة ،ومد

توافر ا مان وال ماية القانونية،

واجماال فإن هناك اجة إل زيادة وعي الط ب بالتجارة الرقمية.

رابعًا :اليتائج اخلاصة بآراء أفراد العيية حول درجة وعيَه ببعد احلناية :أٍته باحلناية ،حيح
يوضح محاية اليفس ومحاية اآلخريً  ،وقد جاءت اليتائج كالتالي:
خذوي ()6
اٌزىزاراد واٌّزىسطبد اٌحسبثُخ واالٔحزافبد اٌّعُبرَخ واٌززرُت حىي درخخ رىافز وعٍ أفزاد اٌعُٕخ ثجعذ
اٌحّبَخ
درخخ
اٌزىزاراد
االسزدبثبد
اٌّزىسظ االٔحزاف
اٌزرجخ رىافز
ال
أحُبٔب
ٔعُ
وإٌسجخ
اٌحسبثٍ اٌّعُبرٌ
اٌّعُبر
اٌّئىَخ
ِحىر اٌحّبَخ
.2
.2
1.4
ن
حّبَخ
اٌّعٍىِبد
واٌجُبٔبد ثٍّفبد
عبي
1
7906..
492.
ِحُّخ ثىٍّخ
10
10
66
%
ِزور أِز
ضزورٌ9
28
54
177
ن
َدت عذَ سَبرح
اٌّىالع
اإلٌىززؤُخ غُز
ِزىسظ
.
798447
4946
اٌّىثىق ثهب
42
46
57
%
وعذَ فزح أٌ
ٍِفبد غُز
ِعزوفخ9
14.
24
.5
ن
َزحًّ وً
شخض َسزخذَ
ِٕخفض
.
790024
1956
اٌىسبئظ اٌزلُّخ
6195
41
1095
%
ِسئىٌُخ
اسزخذاِه ٌهب9
110
28
.5
ن
رذرن وخىد
ِخبطز طحُخ
ٔزُدخ اإلفزاط
فٍ اسزخذاَ
ِٕخفض
8
790014
195.
اٌىسبئظ
5895
42
1095
%
اٌزلُّخِ ،ثً
آالَ اٌظهز
واإلدِبْ
اٌزلٍّ9
.2
5.
11.
ن
َّزٍه وً شخض
عبي
4
790648
4927
اٌحك فٍ اٌزعجُز
10
4695
5695
%
عجز اٌىسبئظ
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اٌزلُّخ9
عذَ اسزخذاَ
رِىس سهٍخ
وثسُطخ فٍ
وٍّبد اٌّزور،
واٌعًّ عًٍ
رغُُزهب
ثبسزّزار أِز
ضزورٌ9
رضع ثزاِح
ٌّىبفحخ
اٌفُزوسبد عًٍ
خهبس اٌىّجُىرز
اٌخبص9
َحزفع وً
شخض ثٕسخخ
احزُبطُخ ِٓ
اٌجُبٔبد اٌهبِخ
عًٍ لزص
طٍت9
رمزأ ثُبْ
اٌخظىطُخ لجً
رثجُذ أٌ
ثزٔبِح خذَذ
عًٍ اٌىّجُىرز/
اٌّىثبًَ9
َفهُ وً شخض
ِسزخذَ
ٌٍىسبئظ حمىله
وِسئىٌُبره
اٌزلُّخ9

ن

.8

57

114
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اٌّسزىي اٌعبَ ٌّحىر اٌحّبَخ

196.

4941

1966

1952

79082.

798521

790547

790.56

1902

798.40

19.1

79085.

يو ا جدول ( )3درجة التقدير الكمية لمستو م ور ال ماية لد
وهي ( ،) 8.68ويدل ذلك عم
الم تو

0

2

6

17

5

ِٕخفض

ِزىسظ

ِٕخفض

ِٕخفض

ِزىسظ

ِزىسظ

مفراد العينة،

من مستو م ور ال ماية ب كل عام متوسط ،ويت من هذا

ماية الن س و ماية اامرين ،وقد جاءت العبارة ( )8والتي تنص عم  " :ماية

المعمومات والبيانات بمم ات م مية بكممة مرور ممر

رور " في المرتبة ا ول

بمتوسط

( ،)4.36وتقدير المستو عال ،ويرجع ذلك إل وعي الطمبة من استمدام المتي ا هو ممر
بالغ ا همية ل ماية ميويية المستمدم وا من الرقمي ،ووعيهم بأن المتي ا ير اامن
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يمكن امتراق من م ل دم ء لمويول إل

بيانات المستمدم ال ميية من م ل ثغرات،
مص ال ق في التعبير عبر الوسا ط

وجاءت العبارة ( )2والتي تنص عم  " :يمتمك كل

الرقمية" في المرتبة الثانية ،مما العبارة رقم ( )4والتي تنص عم  " :يجب عدم زيارة المواقع
اإللكترونية ير الموثوق بها وعدم فتا م مم ات ير معروفة " فقد جاءت في المرتبة الثالثة
نتيجة وعي الط ب البا ثين بوجود مواقع ير ممنة وادراكهم مطورة الدمول عميها ،وجاءت
العبارة ( )4والتي تنص عم  " :ت ع براما لمكاف ة ال يروسات عم جهاز الكمبيوتر الماص"
في المرتبة الرابعة ،مما العبارة رقم ( )82والتي تنص عم  " :ي هم كل مص مستمدم لموسا ط
قوق ومس وليات الرقمية " فقد جاءت في المرتبة المامسة بمتوسط سابي ( )8.43بدرجة
مستو متوسط ،ويرجع ذلك إل عدم وعي الط ب الكافي ب قوقهم وواجباتهم ومس ولياتهم في
فتر ي ،وهذا ما مكدت عمي دراسة (السعدون ،)424 ،4286 ،مما العبارة رقم ()5
العالم اال ا
والتي تنص عم  " :ي ت ظ كل مص بنسمة ا تياطية من البيانات الهامة عم قرص يمب"
فقد جاءت في المرتبة السادسة ،ويرجع ذلك إل
ا تياطية ت سبا لوجود

عا وعي الط ب ب رورة اال ت اظ بنسمة

رر بالجهاز ،مما العبارة رقم ( )3والتي تنص عم " :عدم استمدام

رموز سهمة وبسيطة في كممات المرور والعمل عم تغييرها باستمرار ممر

رور " فقد جاءت

في المرتبة السابعة ،ولذلك فإن يجب تنمية وعي الط ب بالتهديدات الرقمية ،وذلك باتماذ
اإلجراءات الك يمة بت قيق ا من الرقمي ،وتجنب بعض الممارسات التي تتسبب في

دوث

االت االمتراق ،كا متيار كممة مرور سهمة يسهل ك ها ،مو ترك كممات المرور مدونة عم
ورق ،وهذا ما مكدت عمي دراسة عقيمي والمنت ر ( ،)4286كما مكدت دراسة نيار ()4286
مهمية زيادة الوعي با من الرقمي لد

المواطنين الرقميين ،وكذلك مهمية زيادة الوعي بال قوق

والواجبات المتعمقة بالتوايل الرقمي ،وكذلك دراسة السمي ات وممرون ( )4285ودراسة ال ربي
( )4283المتين مكدتا مهمية الوعي بمجاالت االمتراق اإل لكتروني ،مما العبارة رقم ( )3والتي
تنص عم " :تدرك وجود مماطر ي ية نتيجة اإلفراط في استمدام الوسا ط الرقمية ،مثل مالم
الظهر واإلدمان الرقمي" فقد جاءت في المرتبة الثامنة ،ويرجع ذلك إل

عدم وعي الط ب

بالثقافة المتعمقة باالستمدام الي ي والسميم لمتكنولوجيا الرقمية والوقاية من ممطارها ،مما
العبارة رقم ( )4والتي تنص عم  " :يت مل كل

مص يستمدم الوسا ط الرقمية مس ولية
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استمدام لها" فقد جاءت في المرتبة التاسعة ،وتت ق هذ النتيجة مع نتا ا دراسة هند
اليماد ( )4284باإل افة إل ما تويمت إلي دراسة مولة ار د ( )4242من يث يول
الس مة والمس ولية الرقمية عم مستو متوسط  ،مما العبارة رقم ( )6والتي تنص عم  " :تقرم
بيان الميويية قبل تثبيت م

برناما جديد عم الكمبيوتر /الموبايل" فقد جاءت في المرتبة

العا رة وا ميرة بمتوسط سابي ( )8.23بدرجة متوسط منم

ة ،ويرجع ذلك إل

عا وعي

الطمبة بأهمية ماية من سهم مو يرهم رقميا ،باإل افة إل وجود تقيير من قبل المؤسسات
التعميمية في القيام بدورها التوعو  ،وهذا ما مكدت دراسة مبو جر ()4286؛ يث ا تل ا من
الرقمي فيها مستو

عاليا ،ثم تمت الي ة والس مة الرقمية ،كما مكدت دراسة السعدون

( )4286مهمية تدريب الط ب عم من يكونوا في ممان عند التعامل مع التقنيات واإلنترنت.

سبل تينية أبعاد املواطية الرقنية لدى طالب الدراسات العليا جبامعة الكاٍرة:
في

دوء مدا تدم عر د فدي اإلطدار النظدر ونتدا ا الب دث الميدداني يت دا من تنميدة

مبعدداد المواطنددة الرقميددة يسدداعد عمد تعزيددز االسددت ادة المثمد مددن التكنولوجيددا الرقميددة ودمددول
مجتمعددات المعرفددة ويسدداهم فددي تنميددة وبندداء مجتمددع رقمددي مددن مد ل مع دداء هي ددة التدددريس
والط ب والمناها المستمدمة والبي ة الجامعية كالتالي:
م -سبل تنمية مبعاد المواطنة الرقمية من م ل مع اء هي ة التدريس:
 تطددوير ب دراما تنميددة قدددرات مع دداء هي ددة التدددريس بمددا يتناسددب مددع إعددداد ط بهددملمعير الرقمي.
 تدريب مع اء هي ة التدريس عم طرق تنمية المواطنة الرقمية لد الط ب. توظيا ع و هي ة التدريس لمتكنولوجيا بطريقة جديددة ومبتكدرة لت يدز تعمدم الطد بوتنميددددة مهددددارات القددددرن ال دددداد والع ددددرين واكسددددابهم المهددددارات ال ياتيددددة والتقنيددددة
الممتم ة ت يستطيعوا االستمدام ا مثل لمتكنولوجيا.
-

ت يز مع اء هي ة التدريس عم القيام بأب اث عن المواطنة الرقمية وتنميتها لدد
الط ب.

ب -سبل تنمية مبعاد المواطنة الرقمية من م ل الط ب:
-

رورة عمل دراسات عن ا تياجات ط ب الجامعات الستمدام التقنية الرقمية.
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 تنميدددة وعدددي الطددد ب بكي يدددة الت قدددق مدددن ميدددداقية ا ب ددداث المن دددورة عبدددر دددبكةاإلنترنت.
 توعية الط ب ب رورة اال لتزام با مانة العممية وا م قية في الب ث العممي.-

تنمية وعي الط ب با ترام قوق الممكية ال كرية.

 تدريب وتأهيل الط ب عم اتباع معايير التعامل الرقمي وا ترام القوانين الرقمية. تمييص جوا ز لمط ب المبدعين في مجال استمدام التكنولوجيا الرقمية. تددوفير ال قددوق الرقميددة لكددل الط د ب ب د اسددتثناء بيددورة متسدداوية ،ودعددم الويددولاإللكتروني لمجميع ،ومن بينهم ذوو اال تياجات الماية دامل المؤسسات التعميمية.
 تعريا الط ب بأمور ا من والس مة البدنية المرتبطدة باسدتمدام التكنولوجيدا ،والعمدلعم توعيتهم بمماطر االستمدام السي لها.
-

عقددددد ندددددوات وورش عمددددل لتوعيددددة الطدددد ب بممدددداطر إدمددددان اإلنترنددددت اليدددد ية
واالجتماعية والن سية.

 تدريب الط ب عم االستمدام ا مثل لمتكنولوجيا ل ست ادة منها في الب ث العممي . ت يددز ط د ب الدراسددات العميددا عم د القيددام بأب دداث الماجسددتير والدددكتو ار فددي مجددالالمواطنة الرقمية.
ج -سبل تنمية مبعاد المواطنة الرقمية من م ل المناها:
 توظيا التقنية في العممية التعميمية من م ل استمدام إستراتيجيات ومسداليب تددريسمتجددة ،وت عيل إستراتيجيات التعمم الن ط القا م عم الت كير الناقد واالبتكدار لتنميدة
ميية الط ب وتثقي هم بالمعمومات والقيم وا فكار اإليجابية.
 ت ددمين المندداها التعميميددة م دداهيم المواطنددة الرقميددة ومسدداليب ت عيمهددا ومبعادهددا عمدمرض الواقع ،مثل :االستمدام ا مثدل لتكنولوجيدا المعمومدات ،والجواندب ا م قيدة ،مدع
استمدام ال اسب االي.
 توظيا بعض ا ن دطة الط بيدة التدي تعمدل عمد تنميدة مبعداد المواطندة الرقميدة لددالط ب في العممية التعميمية.
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 -ت مين مقرر دراسي

من المطط الدراسية لجميع كميات الجامعة يتعمق بالمواطنة

الرقمية.
د -سبل تنمية مبعاد المواطنة الرقمية من م ل البي ة الجامعية والمجتمع:
 توظيا التعمم اإللكتروني وتقنيات االتيال الرقمي ،مثل :بكات التوايدل االجتمداعيفي إستراتيجيات التدريس ودعم االبتكار واإلبداع في التدريس.
 إدمددال ب دراما ال مايددة وممددن المعمومددات فددي كميددات الجامعددة ،بجانددب تعددرا الجانددبالقدددانوني المددداص بدددالج ار م اإللكترونيدددة ،وتعدددرا الجواندددب االقتيدددادية واالجتماعيدددة
والن سية لممواطنة الرقمية.
 توفير بكة لتنترنت مناسبة لمجميع لت قيق مبدم تكافؤ ال رص بين الط ب. تعزيز دور وسا ل اإلع م الجديدة في دعم المواطنة الرقمية لد ط ب الجامعة. عقد مؤتمر سنو عن المواطنة الرقمية ومبعادها لممساهمة في إعداد مواطن رقمي. ال راكة بين الجامعات ومراكز الب وث لعقد مب اث عممية م تركة. ن ر ثقافة المواطنة الرقمية في المجتمع الم يط بالجامعة. تن يذ م ت توعوية لغرس قيم المواطنة الرقمية لد جميع مفراد المجتمع. عقد دورات تدريبية لمط ب ومع اء هي ة التدريس لزيادة وعيهم ب قدوقهم وواجبداتهمالرقمية ،والعمل عم تطوير مهاراتهم في توظيا الوسا ط الرقمية.
 عقددد ورش عمددل تدريبيددة وندددوات تعري يددة لتوعيددة موليدداء ا مددور وال ددباب الجددامعيبالتعدداون مددع جميددع الجهددات المس د ولة وامدددادهم بأ دددث ا سدداليب التربويددة السددميمة
لمتعامل مع بكة المعمومات الدولية.
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توصيات البحح:
في
 -إعداد

وء ما تم عر

من نتا ا تويل الب ث إل عدة توييات ،وهي:

م ت لتوعية الط ب ب رورة

ماية مجهزتهم ومعموماتهم ال ميية من

االمتراق ،وكي ية ذلك.
 عقد دورات لمتوجي واإل ر اد لزيادة إدراك الط ب بالمدمات والمنتجات المقدمة منالمواقع التجارية ،ومهمية استمدام البطاقات البنكية في عممية ال راء والدفع.
-

عقد دورات تدريبية في المياقة الرقمية لمط ب.

 -إدراج مقرر لممواطنة الرقمية كمتطمب مساسي

من متطمبات الجامعة.

 ن ر ثقافة المماطر الي ية الستمدام الوسا ط الرقمية بين الط ب.-

عقد ور ة عمل لتعريا الط ب ب كي ية ا ترام
ال كرية لآلمرين.
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املراجــع
أولًا :املراجع العربية:
.1

 )2119تنمير لممولننر لم(،مير مرالب نرجا لمج ملر ر لممير،ي ر

أبو حجر ،أرر،ش ررو(

ضوء لمتحالي ر لمتكنوموجي لممل ي،ة رسالة دكتو ار

لمس اللر.
.2

ير من ورة ،كميدة التربيدة ج ملر مالينر

لسم عيل عبال لم،ؤوش محمال  :)2118المديندة الذكيدة طمدوح ايدديولوجي عربدي -اسدتراتيجية

دعم الت ول الرقمي وادارة البنية الذكية لدول المنطقة في ت قيدق االزدهدار وجدودة ال يداة ن دو
.3
.4

مجتمعات متقدمة لمق ه،ة الل، ،ولبن ملنر ،ولمتوزيع.

لمجرزل ،ه مر

 :)2114الو ،لممؤسسر لمت،بوير ر قر( ،ريم لممولننر لم(،مير  -تيرو ،مقترر،

دراسات عربية في التربية وعمم الن س  )56لمجزء لمث مث ص ص .418 -385
لمح،بر

و ر ء عويض ر  .)2116 .ال،جر لسررش م ررربك ر لمتوليررل لفجتم ر ع

لممولنن ر لم(،مي ر مررن وجش ر نترر ،ن مب ر ر ج مل ر لفم ر م محمررال بررن سررلوال لفسررجمي ب م،ي ر
لممجل لمالومي لمت،بوي لممتخيي

.5

 )4 5ص ص .499-462

لمحير ،،ك مررل  :)2116مسررتوب مل ،ر مللمر لمال ل،سر ر لفجتم عير بوبلر ال لممولننر لم(،مير
وعج(ت ر برربل

.141 -89
.6

لممت،ي ر،لر المجمدددة العربيدددة لمدراسدددات التربويدددة واالجتماعيدددة

لمالهرر ن جم ر ل علر و لم ررويش
لممنو ي

.8
.6

 )4 3ص ص .41 -1

لمالهر ن جم ل عل

 )8ص ص

ه رزلع عبرراللمك،يم  :)2115لممولنن ر لم(،مير مررالخج ممس ر عالة

أبن ئنر علررح لمحير ة ر لمليرر ،لم(،مر

.7

ر تلزيررز م شرروم

مجمددة الب ددوث الن سددية والتربويددة كلير لمت،بير

 :)2116لممولنن لم(،مي مالخجا ملت،بي لمل،بي ر لملير ،لم(،مر

وتنوير  )5لمسن لمث ني

ص ص.154 -71

ج ملر
نقدد

لمالوس رر ،،ر رؤلال شي ررال  )2117مس ررتوب تر رول  ،ملر ر يي ،لممولننر ر لم(،مير ر م ررالب مللمر ر لمح س ررا

لآلم

مجمة دراسات في المناها وطرق التدريس  )219ص ص .141 -117

لم،لرال خوم ،سم

لم(،مير

 :)2121مالب لمتجك نلب لمج مل ر لأل،الني لمحكومي ممش ،لر لممولنن

مجمددة العمددوم التربويددة والن سددية  )11 4لمم،كررز لمقرروم ملبحرروث ق رزة  31م ر ،

ص ص .138 -119
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 .11لمزه ل،نر

ملجررا بررن أحمررال ملجررا  :)2119إسررش م لممال،سر ر تحقيررن لممولننر لم(،مير مررالب

نجبش ر ر تررل لمتحررالي ر لممل ي ر،ة المجمدددة التربويدددة  )68كلي ر لمت،بي ر

اليسمب ،ص ص .422 -394

ج مل ر سرروه

 .11لمسر ررلالون إمش ر ر م عبر رراللمك،يم  :)2119قر رر ،سر ررلوكي ر لممولنن ر ر لم(،مي ر ر مر ررن خر ررجل سي س ر ر ر
لفسررتخاللم لممسررؤومي ملتقنير ر لمج مل ر ر لمسررلوالي لمحكومي ر
لمنر ،لمللم

ج مل لمكوير مجل

المجمددة التربويددة )133 34

اليسمب ،ص ص .317 -273

 .12لمسرليح ر ،ولن يوسررش لم لررو ،ولن ير

لمسرر،ح ن خ مررال علر

بم شوم لممولنن لم(،مي مالب نلب م،حل لمبك مو،يو

 :)2118ال،جر لمرروع

كلي لمللوم لمت،بوي ب مج مل لأل،الني

مؤتم ،كلي لمللوم لمت،بوي " لمتلليم ر لمرونن لمل،بر نحرو نتر م تلليمر متميرز مجمدة دراسدات،
العموم التربوية  )3 45عم الة لمبحث لمللم

لمج مل لأل،الني

ص ص .33 -19

 .13لمسيال محمرال عبرال لمبراليع  :)2016الو ،وسر ئل لفعرجم لمجاليرالة ر العرم لممولننر لم(،مير مرالب
نجا لمج مل

مجمة ب وث الع قات العامة ال رق االوسط

 )12ص ص .112 -99

 .14رررقو،ة هن ر ء حسررن أحمررال  :)2117الو ،مللم ر لمم،حل ر لمث نوي ر بمح ت ر ر ق رزة ر تلزيررز
لممولنن ر لم(،مي ر ممولجش ر تر ر ه،ة لمتلرروث لمثق ر
من ورة كلي لمت،بي

مررالب لمنلبرر وسرربل ت ليل ر

رسدددالة ماجسدددتير

لمج مل لإلسجمي ب،زة.

 .15رشالة لمسيال عل لمسيال و أحمال إيم ن لمرح ر سريال  :)2119مسرتوب وعر نلبر كلير لمت،بير
بج مل لمز( زين بوبل ال لممولنن لم(،مي  ،دراسات تربوية ون سية )115(،ج مل لمز( زين كلير
لمت،بي  ،ص ص .37 -1

 .16لمر ررش،،

نمر ر بن ررر علر ر

 :(2016تح ررال ،لألسر ر،ة ر ر تلزي ررز ( رريم لممولننر ر لم(،مير ر ، :ؤير ر

مقت،ح  ،ورقة عمل مقدمة لمممتق العممي " دور ا سرة فدي الوقايدة مدن التطدرا" ،كلير لمللروم
لفجتم عي ولإلالل،ي

ج مل ن يش لمل،بي ملللوم لألمني

 19 -18لكتوب.2116 ،

 .17لميررم ال ،هنررال سررمل ن إبر،لهيم  :)2117تيررو،لر يررلب ج ملر لمقيرريم نحررو لممولننر لم(،مير
وسبل ت ليلش

لممؤسس ر لمتلليمي  :ال،لس مياللني علح عين من نلب ج مل لمقييم مجمدة

دراسات ومب اث لممجل لمل،بي
ص ص .285 -266

 .18نولمب ر

لمللوم لإلنس ني ولفجتم عي

 )27ج مل لمجل

لمجزلئ،

ه ر ال :)2117 ،لممولنن ر لم(،مي ر ر كتررا لمت،بي ر لمونني ر ولممالني ر  -ال ل،س ر تحليلي ر

المجمة ا ردنية في العموم التربوية  )3 13ج مل لمي،موك لأل،الن ص ص .318 -291
- 8352 -
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 .19عبررال لمقررو ،حن ر ن عبررال لملزيررز  :)2116لممولنن ر لم(،مي ر مررالب نررجا لمج مل ر بميرر -،كلي ر
لمبنر ر ج ملر عررين رررم

.441

 .42لممسلم ن

نمو جر مجمددة الب ددث العممددي فددي التربيددة  )17ص ص -387

ممي ء  )2114لمتلليم ولممولنن لم(،مي ، -ؤير مقت،حر

مي ،ص ص .94 -15

 .21لممررج

عدالم التربيدة )47 15

ت ر م ،لمم،ر و :)2117 ،،المواطنددة الرقميددة (ت ددديات وممددال) لمق ر ه،ة الل ،لمسررح ا

ملنر ،ولمتوزيع.

 .22لممنتررر ،،محمررال يوسررشي عقيل ر

عثم ر ن موس ر

 :)2119الو ،لالل،ة لممل ،ر ر تنمي ر أبل ر ال

لممولنن ر لم(،مي ر مررن وجش ر نترر ،نررجا لمال ل،س ر ر لمللي ر ر ج مل ر لمملررك عبررال لملزيررز مجمددة

جامعة الممك عبد العزيز -ااداب والعموم االنسانية  )5 27ص ص .214-189

 .23ن ج

مش محموال محمرال  :)2119لممولننر لم(،مير ومرالب لمروع بشر مرالب نلبر (سرم لممكتبر ر

ولموث ر ئن ولممللوم ر ر بج مل ر أسرريون -ال ل،س ر لستكر ر ي
والمعمومات  )2 1ص ص .131-81

المجمدددة العمميدددة لممكتبدددات والوثدددا ق

 .24نير ر  ،نو ل،م ررالين محم ررال  :)2119تي ررو،لر نلبر ر لمج ملر ر لمل،بير ر لمم توحر ر ب ممملكر ر لمل،بير ر
لمسرلوالي نحررو لممولننر لم(،مير وسربل تلزيزهر ال ل،سر مياللنير علرح عينر مرن نررجا لمج ملر )
مجمة الجامعة اإلس مية لمدراسات التربوية والن سية  )1 27ص ص .184 -152

 .25و لز،ة لفتي ر ر فر وتكنوموجي ر ر لممللوم ر ر ر  :)2121تقريددددر مددددؤجز عددددن مؤ ددددرات االتيدددداالت
وتكنولوجيا المعمومات ب،لي.،
www.egyptictindicators.gov.eg, (1\ 5\ 2020).
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