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 ملخص الدراسة:  

التعػػػرؼ عمػػػر النظريػػػات الماسػػػرة لممواطنػػػة الرمميػػػة  وت ميػػػؿ أهػػػـ هدفت الدراسػػػة اسػػػت
المواطنػػة الرمميػػة بمػػدارس التعمػػيـ الوػػانوي  وو ػػ   ليػػات النمػػاذج العالميػػة لتاعيػػؿ أ بلميػػات 

لتاعيؿ أ بلميات المواطنة الرممية بمدارس التعمػيـ الوػانوي بمصػر فػء  ػوم النمػاذج العالميػة  
 وبما يتاؽ م  ظروؼ الوام  التعميمء بمصر.

وامتصػػػرت الدراسػػػة عمػػػر تنػػػاوؿ  ليػػػات تاعيػػػؿ أ بلميػػػات المواطنػػػة الرمميػػػة بكػػػؿ مػػػف 
الدراسػة فػء ت قيػؽ أهػدافها عمػر  تعتمػداكمػا )الواليات المت دة األمريكية  وانجمترا  والصػيف ،  

أ بلميػات المواطنػة الرمميػة بالمػدارس وتوصمت الدراسػة للػر أف تاعيػؿ   الت ميمء المنهج الوصاء 
 - وهء:رئيسة متااعمة  متطمبات أرب   يتطمب الوانوية

وتعنػػر مجموعػػة العمميػػات التػػء تقػػـو بهػػا مػػدارس التعمػػيـ الوػػانوي   متطمبػػات تربوية/ميميػػة: -
لتعزيػػز وعػػء الطػػبلب بالمبػػادي واأل بلميػػات المتعمقػػة بكيايػػة اإلسػػت داـ ا مػػف لمتكنولوجيػػا 

 تمؾ المتطمبات.   وتـ و    ليات لت قيؽالوقافية المموواتوال د مف 
 اإلمكانػات والتقنيػات والوسػائط االلكترونيػة مجموعة مف متطمبات تكنولوجية/تعميمية: وتعنر  -

وصػػوؿ المعمومػػات والمعػػارؼ الصػػ ي ية فػػء الومػػت ل ػػماف بالمػػدارس التػػء يجػػب توفيرهػػا 
   وتـ و    ليات لت قيؽ تمؾ المتطمبات.المناسب والق ام عمر الشائعات اإللكترونية

التػػء تقػػـو بهػػا المػػدارس  والممارسػػاتمجموعػػة العمميػػات  متطمبػػات ميادية/لداريػػة: وتعنػػء -
الوانوية لت ريؾ األفراد ن و االلتزاـ بأ بلميػات المواطنػة الرمميػة  وتػـ و ػ   ليػات لت قيػؽ 

 تمؾ المتطمبات.
مجموعة الوسائؿ التء يػتـ مػف  بللهػا التمتػ  بػال قوؽ  مانونية/ان باطية: وتعنر متطمبات -

 انتهػاؾ القػوانيفوااللتزاـ بالواجبػات تجػاا االسػت داـ ا مػف لمتكنولوجيػا الرمميػة  وال ػد مػف 
 المرتبطة بالمواطنة الرممية  وتـ و    ليات لت قيؽ تمؾ المتطمبات.

الرمميػػة   أ بلميػػات المواطنػػة يػػؿتاع  ليػػات الرمميػػة  أ بلميػػات المواطنػػة: الكممػػات الماتا يػػة
  النمػاذج العالميػة لممواطنػة الوانويػة بالمدارسالمواطنة الرممية أ بلميات 
 الرممية.
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Abstract 

Mechanisms for activating digital citizenship ethics in secondary 

schools in the light of some international models 
The study aimed to identify the theories that explain digital citizenship, 

analyze the most important international models, and establish mechanisms to 

activate the ethics of digital citizenship in secondary education schools in 

Egypt in the light of international models, in line with the educational reality 

conditions in Egypt.  

The study was limited to deal with the mechanisms of activating the 

ethics of digital citizenship in each of (the United States of America, England, 

and China). It relied on the descriptive analytical approach, and the study 

concluded that activating the ethics of digital citizenship in secondary schools 

requires four main interactive requirements, namely:  

- Educational  requirements; The set of processes carried out by 

secondary education schools is concerned with enhancing students' 

awareness of the principles and ethics related to the safe use of 

technology and the reduction of cultural pollutants, and mechanisms 

have been put in place to achieve these requirements.  

- Technology requirements; It is concerned with a set of capabilities, 

technologies and electronic media that must be provided in schools 

to ensure the timely arrival of correct information and knowledge 

and to eliminate electronic rumors, and mechanisms have been put 

in place to achieve these requirements. 

-  management requirements; It means the set of processes and 

practices undertaken by secondary schools to move individuals 

towards adherence to the ethics of digital citizenship, and 

mechanisms have been put in place to fulfill these requirements. 

-  Legal requirements; It means the set of means through which rights 

are known and obligations are adhered to   the safe use of digital 

technology, and to limit violations of laws related to digital 

citizenship, the study present some mechanisms in order  to achieve 

these requirements. 

Keywords: digital citizenship ethics, Mechanisms for activating digital 

citizenship ethics, international models of digital citizenship. 
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 مكدمة الدراسة 

اسػت داـ التكنولوجيػا الرمميػة  ممػا يشهد العصر ال ػالء تطػورات مذهمػة وسػريعة فػء 
يتطمػػب الكويػػر مػػف الجهػػد مػػف مبػػؿ النظػػاـ التعميمػػء فػػء تنميػػة مػػدرات المعممػػيف والطػػبلب عمػػر 
كسػػػابهـ االسػػػت داـ ا مػػػف لممعمومػػػات والمعػػػارؼ  وم اولػػػة  االسػػػت داـ الػػػذكء لمتكنولوجيػػػا واال

 است داـ التاكير النقدي لمموام  التء يست دمونها.
مػف بػدًما لموانوية العامػة  اجديد افء تنايذ نظامبمصر رة التربية والتعميـ بدأت وزالذا  

  ويرتكػػز هػػذا النظػػاـ عمػػر الت ػػوؿ ن ػػو التعمػػيـ اإللكترونػػء ـ 8102/8102العػػاـ الدراسػػء 
بنػػؾ المعرفػػة المصػػري  والت ػػوؿ فػػء دور المعمػػـ مػػف الممقػػف لمطػػبلب للػػر الموجػػ   واسػػتومار

البنػػؾ الػػدولء  )مػػف مصػػادر التكنولوجيػػا الرمميػػة الم تماػػةوالمرشػػد لهػػـ لمب ػػث عػػف المعمومػػة 
صػري مػادر عمػر اسػت داـ وتوظيػؼ التكنولوجيػا ؛ مف أجؿ لعداد مواطف رممء ع،00  8102

 .الرممية بطرائؽ  منة وسميمة
 لمم ػػػاطر الناجمػػػة عػػػف االسػػػت داـ السػػػيا لمتكنولوجيػػػا بالمػػػدارس الوانويػػػة ونتيجػػػة

 كورونػا فيػروس ة بصورة رئيسة فء ظػؿ جائ ػةيو اصة بعد االعتماد عمر التكنولوجيا التعميم

COVID-19)،  لمواجهػػة الوػػزو الوقػػافء واأل بلمػػء المواطنػػة الرمميػػة أ بلميػػات ماهػػـو  يػػأتء
معالجػػة الق ػػايا األ بلميػػة الناتجػػة عػػف   و اإللكترونيػػة والوسػػائط التكنولوجيػػة عبػػر الشػػبكات

 الرممية. متكنولوجيالاالست داـ السءم 
عمر األنظمة  اناسه تفر تربوية المواطنة الرممية  رورة أ بلميات أصب ت و 

ظاما نالمواطنة الرممية   يث تموؿ ؛التربوية ومتطمبات ال ياة فء القرف ال ادي والعشريف
بصورة ليجابية   يث تسعر للر  الشبكات والوسائط التكنولوجية ماية األفراد عند است داـ ل

 والتعميمية السياسيةليجاد الش صية المتكاممة لممواطف الرممء الذي يستطي  فهـ الق ايا 
  8102  شعبافواالجتماعية المتعمقة بالتكنولوجيا وممارسة السموؾ القانونء واأل بلمء)

 والسموكية الاكرية رفاتلبلن  األموؿ والمعالج ال ابط هء الرممية المواطنةأ بلميات ف  ،27
 الوسيمة هء أصب ت الرممية المواطنة أ بلميات بأفالقوؿ  وعمي  يمكف الوقافية  والممووات
 فء و اصة الوطف مصالح  دمة فء الااعمة ـمشاركته زيوتعز  الطبلب إلعداد ال رورية
 .الرممية المجاالت
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، أف أ بلميات المواطنة الرممية تت مف 527  8181وأظهرت دراسة)عبد الهادي  
لسياسة الت ايزية التء وا طار ومشكبلت التكنولوجية  أالسياسة الومائية  د  سياستيف هما:
 ويتصدى لمشائعات.  يجابيات التكنولوجية ل مؽ مواطف رممء ي ب وطنلتستايد مف 

المواطنة الرممية عدة جوانب  منها: اإللماـ بالعالـ الرممػء  وامػتبلؾ  أ بلميات وتشمؿ
المهارات التء ُتمكف الارد مف التعامػؿ مػ  المجتمػ  الرممػء  وترسػيي القػيـ األ بلميػة والقواعػد 
المناسػػبة  وبنػػاًم عمػػر ذلػػؾ يجػػب عمػػر الطالػػب أف يمتمػػؾ مهػػارات ومػػيـ المواطنػػة الرمميػػة لكػػء 

 ،.22  8102  شعبافبطريقة  منة ) شبكات والوسائط اإللكترونيةاليتمكف مف است داـ 
اسػػػت داـ أونػػػام المقبػػػوؿ  المواطنػػػة الرمميػػػة للػػػر معػػػايير السػػػموؾأ بلميػػػات  شػػػيرتو 

مػػ  التكنولوجيػػا السػػميـ للػػر كيايػػة التعامػػؿ  لطػػبلب  ايػػتوجالتعميميػػة  مػػف  ػػبلؿ التكنولوجيػػا 
 .يمتزموا بها التء ينبوء لهـ أف  والوعء بالواجباتال ديوة 

المواطنة الرممية عف منهجية مشتركة ت تػوي مواعػد للكترونيػة تػدعو أ بلميات ر بوُتع
للر ا تراـ الوقافات والمجتمعات األ رى وت قؽ السػبلمة التقنيػة  وهػء أيً ػا لسػتراتيجية تعمػيـ 

نولوجيػػا التػػء مػػد تػػاور سػػمًبا وتعمػػـ تنبوػػؽ مػػف أبعػػاد التربيػػة الومائيػػة  ػػد أ طػػار وسػػمبيات التك
وُتاسػػػس  ، 22  8107)ال صػػػاف  عمػػػر صػػػ ة مسػػػت دميها وأمػػػف فكػػػرهـ واسػػػتقرار  ياتهـ

المواطنة الرممية كذلؾ مهارات  ياتيػة فػء التعامػؿ عبػر شػبكات االتصػاؿ االفترا ػية التػء هػء 
قػػة تعكػػس التكنولوجيػػا بطريتسػػعر لتوعيػػة األفػػراد باسػػت داـ  لوػػة العصػػر وأداة التواصػػؿ   يػػث

 المهنية وأسموب التاكير الص يح واتزاف السموؾ ون وج الش صية.
المواطنػػة الرمميػػة عمػػر ال اػػاظ عمػػر التماسػػؾ االجتمػػاعء بػػيف أفػػراد أ بلميػػات وتعمػػؿ 

المجتمػػ  الوا ػػد ومعالجػػة الكويػػر مػػف المشػػكبلت التػػء تواجػػ  الاػػرد والمجتمػػ   وتسػػاعدا فػػء 
متكػػامبًل مػػف القػػيـ واالتجاهػػات واأل ػػبلؽ التػػء تسػػهؿ عمميػػة لشػػباع  اجاتػػ  وتػػوفر لػػ  نظاًمػػا 

 Gleason& Von)تااعمػ  مػ  ا  ػريف فػء المجتمػ   و مايػة األفػراد مػف الاكػر المن ػرؼ

Gillern,2018,206). 
أ بلميػات المواطنػػة الرمميػػة  لتاعيػػؿوعميػ   فقػػد اهتمػت الػػدوؿ المتقدمػة بو ػػ   ليػات 

 ػدة األمريكيػػة توجػد أكاديميػػة لممواطنػة الرمميػػة تسػاعد عمػػر فاػر واليػػة فرجينيػا بالواليػػات المت
لعػػداد البػػرامج ال اصػػة دا ػػؿ المػػدارس والتػػدريب عميهػػا؛  يػػث تسػػاعد عمػػر توعيػػة الطػػبلب 

 تػػػر يصػػػب وا مػػػواطنيف لمشػػػبكات والوسػػػائط التكنولوجيػػػة وتػػػدريبهـ عمػػػر االسػػػت داـ ا مػػػف 



 م0100( 41) -0ج-أبريلعدد                                                   ...    أخالقيات المواطنة تفعيل آليات

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 076 - 

لؤلمػاف  بػرامجية فء موانينهػا  واسػت داـ المواطنة الرمم أ بلميات رممييف  وعممت عمر ت ميف
 & Blevins, LeCompte)ا  وعمػر جميػ  المػدارس االلتػزاـ بهػالشػبكات االلكترونيػةعمػر 

Wells,2014,39) . 

المواطنػة الرمميػة والتػء منهػا  لتاعيػؿ أ بلميػاتالكويػر مػف ا ليػات  انجمتػراكما ات ذت 
است داـ تكنولوجيػا المعمومػات  أونامتدريب الطبلب عمر التعامؿ بصدؽ ونزاهة وسموؾ أ بلمء 

 .(Scardamalia, Bransford, Kozma & Quellmalz,2012,113)واالتصاالت
و رًصا مف وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومػات بمصػر عمػر تػوفير عنصػر األمػاف 

 للػروتقػديرًا منهػا ألهميػة هػذا الجانػب سػعت الػوزارة  الشبكات والوسائط اإللكترونيةدمء لمست 
 أ بلميػػات تػػوفير برنػػامج طمػػوح لتػػوفير األمػػاف عمػػر اإلنترنػػت لمطػػبلب  ليماًنػػا منهػػا بأهميػػة

لػذا تػـ لنشػام برنػامج االسػت داـ ا مػف لئلنترنػت  لتطورات العالميػة االمواطنة الرممية ومواكبة 
اإلنترنػت فػء مصػر و اصػًة و  أعػداد مسػت دمء الشػبكات اإللكترونيػةاستجابًة لمزيػادة المطػردة 

 الطػبلبمف جانب فئات الشباب ومػا يصػا ب ذلػؾ مػف م ػاطر م تممػة يمكػف أف يتعػرض لهػا 
 ،.8102وجيا المعمومات أونام است دامهـ لشبكة اإلنترنت)وزارة االتصاالت وتكنول

 للر والمستقري لوام  التعميـ الوانوي العاـ بمصر يجد أف بعض الدراسات مد أشارت
والتء منها: عدـ الناتجة عف است داـ التكنولوجيا الرممية شيوع كوير مف األ بلميات السيئة 

 ، 25  8102التكنولوجيا)المسممانء  المرتبط باست داـ الرممء للماـ الطمبة بمعايير السموؾ 
نزعات عدوانية وسموكيات غير مقبولة العنؼ الوقافء وتدنء مستوى ال وار وتكويف ترسيي و 

-065  8102 جورج  و  ناء القصبء  يوسؼ تت مف ال روج عف القيـ االجتماعية)
شاعة الاوا ش ونشر الرذائؿ وزيارة موام  سيئة تجمب السوم لمطبلب و   و ،062 تدف  بهـ اال

  لسماعيؿ)للر عالـ اإلن راؼ  والتمرد عمر األ بلؽ الاا مة والد وؿ فء عالـ الو شية
 فء التربوي المناخ تسود التر التربوية الممارسات فء مصور  و ،28  8102توفيؽ و م مد  

 .،572  8181عوماف )االجتماعر لمتماسؾ الداعمة الوانوى العاـ التعميـ مدارس
 أ بلمياتلتاعيؿ بعض النماذج العالمية هذا الدراسة لموموؼ عمر  أتتمف هنا 
العامة  الوانوية بالمدارسأ بلميات المواطنة الرممية  لتاعيؿ ليات   وو   المواطنة الرممية

 بمصر.
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 : مصكلة الدراسة

اهتماـ وزارة التربيػة والتعمػيـ و ليجابيات است داـ التكنولوجيا فء التعميـ عمر الرغـ مف 
الت ػػوؿ ن ػػو التعمػػيـ اإللكترونػػء و   االلكترونػػء فػػء المػػدارس األمػػافة فػػفػػء مصػػر بنشػػر وقا

فإف المستقري لوام  هذا المدارس يم ظ أنها تعػانء مػف أوجػ   ؛و اصة فء ظؿ جائ ة كورونا
 السػموكات بعػض انتشػار يػث أشػارت للػر  ،8102)شػمس  مؿ متعددة كشات عنهػا دراسػة 

ممػة و   رهاب االلكترونػءإل وا  الوش االلكترونء :موؿ المواطنة الرمميةأ بلميات م   تتنافء التء
)عبػػػػد  كمػػػػا أشػػػػارت دراسػػػػة .و ػػػػعؼ االنتمػػػػام والػػػػوالم  شػػػػاعاتإلونشػػػػر ا  ا تػػػػراـ ا  ػػػػر

والتكنولػوجء و اصػة بعػد العديػد مػف الوػورات  الوقػافء التمػوث ظاهرةزيادة للر  ،8181الرازؽ 
؛ ومد يرج  هػذا ال مػؿ فػء كويػر مػف  ـ8100ينايرالتء شهدتها المنطقة العربية و اصة وورة 

بصػورة عمميػة بمصػر المػدارس الوانويػة فػء المواطنػة الرمميػة  أ بلميػات تاعيؿجوانب  للر ممة 
 . منهجية مدروسة

المواطنػػػة الرمميػػػة  تاعيػػؿ أ بلميػػػات ليػػػات  وعمػػر ذلػػػؾ فػػػإف األمػػػر يػػدعو للػػػر ت ديػػػد
  وبمػا يتػوامـ مػ  العالميػة النمػاذجبعض    وذلؾ فء  ومالعاـ بمصر بمدارس التعميـ الوانوي

 ظروؼ الوام  التعميمء المصري.
ومف وـ ُيمكف لمدراسة ال الية أف ُتسهـ فء التومػب عمػر هػذا المشػكمة مػف  ػبلؿ اإلجابػة عػف 

 األسئمة التالية :
 ما النظريات الماسرة لممواطنة الرممية بمدارس التعميـ الوانوي ؟  -0

 ما أبعاد المواطنة الرممية بمدارس التعميـ الوانوي ؟ -8

 المواطنة الرممية بمدارس التعميـ الوانوي ؟ لتاعيؿ أ بلمياتما أهـ النماذج العالمية  -5
نوي بمصػر فػء  ػوم المواطنة الرمميػة بمػدارس التعمػيـ الوػاأ بلميات  تاعيؿما  ليات  -2

 ؟ المصريالنماذج العالمية  وبما يتاؽ م  ظروؼ الوام  التعميمء 
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 أٍداف الدراسة : 

 الدراسة ال الية للر : استهدفت
 التعرؼ عمر النظريات الماسرة لممواطنة الرممية بمدارس التعميـ الوانوي.  -

 الوموؼ عمر أبعاد المواطنة الرممية بمدارس التعميـ الوانوي.  -

 المواطنة الرممية بمدارس التعميـ الوانوي. لتاعيؿ أ بلمياتت ميؿ أهـ النماذج العالمية  -
المواطنة الرممية بمدارس التعميـ الوانوي بمصر فء  وم  لتاعيؿ أ بلمياتو    ليات  -

 .المصريالنماذج العالمية  وبما يتاؽ م  ظروؼ الوام  التعميمء 
 أٍنية الدراسة :

 ة ال الية مف النقاط التالية:أهمية الدراس نبعت 
استجابة لما تار   طبيعة العصر مف  تمية است داـ التكنولوجيا  يةال التعد الدراسة  -

 لت قيؽ االست داـ ا مف لمتكنولوجيا التعميمية. ؛كورونا فيروس ال ديوة فء ظؿ جائ ة
أتمتة التعميـ و اصة رات التء يشهدها المجتم  المصري يتتزامف الدراسة م  بعض التوي -

المواطنة الرممية بمدارس التعميـ  ت قيؽن و  ةالعالمي النماذجمف أجؿ مواكبة الوانوي 
 .الوانوي

يتوم  أف يستايد مف هذا الدراسة القيادات األكاديمية واإلدارية فء وزارة التربية والتعميـ  -
المواطنة الرممية بمدارس التعميـ الوانوي  ت قيؽوالمدارس الوانوية  وذلؾ فء كياية 

 بكاامة عالية وفؽ ال طط المنظمة واألهداؼ المو وعة. 

  ومربراتَاحدود الدراسة 

بكؿ مف المواطنة الرممية  تاعيؿ أ بلميات  ليات تناوؿالدراسة عمر  امتصرت
ت تؿ الصدارة فء ومتنا   يث لف هذا الدوؿ والصيف ،؛  وانجمترا  )الواليات المت دة األمريكية

أ بلميات  تاعيؿفء والتنوع ت قيؽ السبؽ والتاوؽ و ال ا ر فء التقدـ العممء والتقنء  
 ليات الدراسة عمر تقديـ  امتصرتما . ك الرممء بالمدارس الوانوية واألماف المواطنة الرممية
لما تشوم  مر مة  وذلؾ؛ المواطنة الرممية بمدارس التعميـ الوانوي بمصر لتاعيؿ أ بلميات

التعميـ الوانوي العاـ فء مصر مف مكانة فريدة فء السمـ التعميمء؛ فهء تصؿ بيف مر متء 
مف جهة والتعميـ الجامعء مف جهة   رى  كما أنها ت ظر باهتماـ أفراد  التعميـ األساسء

 المجتم  المصري بجمي  مستويات . 
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 مصطلخات الدراسة

 ()املواطية الرقنية أخالقيات

اسػػػت داـ  جممػػػة ال ػػػوابط والمعػػػايير المعتمػػػدة فػػػرُتعػػػرؼ المواطنػػػة الرمميػػػة بأنهػػػا: 
المواطنػوف  التكنولوجيا الرممية والمتمومػة فػر مجموعػة مػف ال قػوؽ التػر ينبوػر أف يتمتػ  بهػا

 وُيمزمػواأف يادوهػا  والواجبات أو االلتزامات التى ينيغىى ،أثناء استخدامهم تقنياتها صوارا وكبارا
 ، 22  8106)الدهشاف بها أونام ذلؾ

المواطنة الرممية بمدارس التعميـ الوانوي فء هذا الدراسة عمر أ بلميات وُتعرَّؼ 
 ؛ لمتعامؿالمدارس الوانويةاإلجرامات واألنشطة التء تقـو بها المعايير الرممية و أنها: جممة 

المصادر االلكترونية المتا ة عبر استومار  مف  بلؿالتكنولوجيا ال ديوة  م  الذكءو  ا مف
مف  أ طارها و مايتهـ مف  مف جهة ال ديوة التقنيات مناف  الطبلب ن و توجي الشبكات و 
 . ا منة؛ لت قيؽ األ بلميات المجتمعية جهة   رى

جراماتها  : منهج الدراسة واال
عمػر  نظرا لطبيعة مشكمة الدراسة فإف المنهج المناسب هو المنهج الوصػاء الػذي يقػـو

 ال طوات التالية :  لتباعمف  بلؿ ذلؾ   و ت ميؿ وتاسير الظواهر
   لممواطنة الرممية بمدارس التعميـ الوانوي.النظريات الماسرة ت ديد  -

 .مواطنة الرممية بمدارس التعميـ الوانويال بلميات ألعرض اإلطار المااهيمء  -

 الوانوي.المواطنة الرممية بمدارس التعميـ للقام ال وم عمر أبعاد  -

 المواطنة الرممية بمدارس التعميـ الوانوي. أ بلمياتلتاعيؿ أهـ النماذج العالمية دراسة  -
المواطنػػة الرمميػػة بمػػدارس التعمػػيـ الوػػانوي بمصػػر فػػء  ػػوم  لتاعيػػؿ أ بلميػػاتو ػػ   ليػػات  -

 .المصريالنماذج العالمية  وبما يتاؽ م  ظروؼ الوام  التعميمء 
  

                                                           

( لمزيد مف التااصيؿ عف ماهـو أ بلميات المواطنة الرممية بمدارس التعمػيـ الوػانوي  يرجػر مراجعػة اإلطػار ،
 النظري لمدراسة ال الية. 
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 الدراسات الشابكة:

 ؛بالدراسة ال الية ذات االرتباطأهـ الدراسات والب وث السابقة  الم ور اهذ يتناوؿ
والجوانب التء لـ تتناولها   بهدؼ الوموؼ عمر العناصر التء ركزت عميها الدراسات السابقة

باإل افة للر االستاادة مف أهـ النتائج التء توصمت لليها هذا  إللقام ال وم عميها 
 فيما يمر: عرض هذا الدراسات   ويمكفالدراسات

دور المرشد الطبلبء فء تعزيز ميـ المواطنة الرممية لدى ؛ بعيواٌ( 0202، احلبيبدراسة ) -
 الطبلب مف وجهة نظر مشرفء التوجي  واإلرشاد الطبلبء بإدارة تعميـ الرياض 

 المواطنة ميـ تعزيز فء الطبلبء المرشد دور وام  عمر التعرؼ الدراسة استهدفت
 الرياض؛ تعميـ بإدارة الطبلبء واإلرشاد التوجي  مشرفء نظر وجهة مف الطبلب لدى الرممية
 الدراسة نتائج أهـ المس ء  وكاف مف الوصاء المنهج البا ث است دـ الهدؼ هذا ولت قيؽ

 المرشد أف الرممية فكاف أبرزها المواطنة ميـ تعزيز فء الطبلبء المرشد دور فيما يتعمؽ بوام 
وعء  وفيما  دوف الرممء العالـ فء األ داث م  التااعؿ سرعة مف الطبلب ي ذر الطبلبء

 التدريبية البرامج ندرة أبرزها فكاف الطبلبء المرشد دور مف ت د التء يتعمؽ بالمعومات
 عدد زيادة وأوصت الدراسة ب رورة الرممية  المواطنة ميـ عف الطبلبء لممرشد المقدمة

 الرممية المواطنة ميـ تعزيز ببرامج القياـ لهـ ليتسنر المدارس فء الطبلبييف المرشديف
 الرممية  المواطنة بقيـ المعنية التدريبية ال قائب وتصميـ المهمة  البرامج مف ون وها
 المواطنة تعزيز للر تهدؼ لمطبلب متعددة دورات عميها  وعقد الطبلبييف المرشديف وتدريب
 . لديهـ الرممية

؛ العوامؿ الماورة عمر ميـ المواطنة الرممية لدى طمبة المر مة ( بعيوا0202ٌدراسة )احملند ، -
 الوانوية فء م افظة المارؽ مف وجهة نظر المعمميف

هدفت هذا الدراسة الر معرفة العوامؿ الماورة عمر ميـ المواطنة الرممية لدى طمبة 
المر مة الوانوية فء م افظة المارؽ مف وجهة نظر المعمميف  ومعرفة أور متويرات الجنس  

، معمما 812وال برة  والماهؿ العممء  والدورات التدريبية. وتكّونت عينة الدراسة مف )
ـّ ا تي ارهـ بالطريقة الطبقية العشوائية  واست دـ البا ث االستبانة. وأظهرت النتائج ومعممة  ت

أف جمي  هذا المجاالت التء تموؿ العوامؿ الماورة عمر ميـ المواطنة الرممية لدى طمبة 
المر مة الوانوية فء م افظة المارؽ مف وجهة نظر المعمميف جامت بدرجة متوسطة  ووجود 
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ة فء تقديرات أفراد العينة لمعوامؿ الماورة عمر ميـ المواطنة الرممية فروؽ ذات داللة ل صائي
لهذا المجاالت لدى طمبة المر مة الوانوية فء م افظة المارؽ تعزى لمتوير الجنس  ولصالح 
االناث  ووجود فروؽ ذات داللة ل صائية تعزى لمتوير ال برة  ولصالح ذوي  برة أكور مف 

تعزى لمتوير الماهؿ العممء  ووجود فروؽ تعزى لمتوير سنوات  وعدـ وجود فروؽ  01
 الدورات التدريبية  ولصالح ال اصميف عمر دورة وا دة. 

مدى ت مف ميـ المواطنة الرممية فء مقرر تقنيات  ( بعيواٌ؛0202دراسة )الكخطاىي ، -
 التعميـ مف وجهة نظر أع ام هيئة التدريس

الرممية المت منة فء مقرر تقنيات التعميـ دفت الدراسة التعرؼ للر ميـ المواطنة ه
مف وجهة نظر أع ام هيئة التدريس بجامعة األميرة نورة  وجامعة الممؾ  الد  والكشؼ عما 
لذا كاف هناؾ فروؽ بيف ميـ المواطنة الرممية المت منة فء مقرر تقنيات التعميـ بجامعة 

المتويرات الديمورافية )الجنس   األميرة نورة  وجامعة الممؾ  الد  والكشؼ عف تأوير بعض
وسنوات ال برة  والجامعة،  وتـ است داـ المنهج الوصاء الت ميمء  وتوصمت الدراسة للر أف 
ميـ االتصاالت الرممية وم و األمية الرممية واألمف الرممء المت منة فء مقرر تقنيات التعميـ 

مية وال قوؽ والمسئوليات الرممية فء جامعة األميرة نورة كبيرة  بينما كانت القوانيف الرم
 متوسطة  وكانت ميـ التجارة الرممية  عياة. 

؛ مستوى وعء معممء االجتماعيات فء المر مة الوانوية فء بعيواٌ( 0202دراسة )الرشيدي ، -
 دولة الكويت لماهـو المواطنة الرممية مف وجهة نظرهـ

هذا الدراسة التعرؼ للر مستوى وعء معممء االجتماعيات فء المر مة  هدفت
الوانوية فء دولة الكويت لماهـو المواطنة الرممية مف وجهة نظرهـ  فء  وم متويرات 
)الجنس  والماهؿ العممء  وسنوات ال برة،. وتـ است داـ المنهج الوصاء بتطوير استبانة 

، فقرة موزعة عمر وبلوة مجاالت  وتـ 21نت مف )باالعتماد عمر الدراسات السابقة تكو 
، معمما ومعممة مف 805ا تيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة  وتكونت مف )

معممء االجتماعيات فء م افظة العاصمة فء دولة الكويت  وبينت النتائج أف مستوى وعء 
لماهـو المواطنة الرممية مف وجهة معممء االجتماعيات فء المر مة الوانوية فء دولة الكويت 

نظرهـ جام بدرجة مرتاعة  وتوصمت الدراسة للر عدـ وجود فروؽ ذات داللة ل صائية 
لتقديرات عينة الدراسة عمر مجاالت مستوى وعء معممء االجتماعيات فء المر مة الوانوية 
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 ماية الذات  فء دولة الكويت لماهـو المواطنة الرممية تعزى لمتوير الجنس ما عدا مجاؿ
 وا  ريف  يث جامت الاروؽ لصالح المعمميف الذكور. 

؛ مستوى الوعء التكنولوجء لدى معممء الدراسات بعيواٌ( 0202دراسة )الصويلي، -
 االجتماعية فء مديرية تربية لربد األولر وعبلمت  بالمواطنة الرممية

عممء الدراسات مستوى الوعء التكنولوجء لدى م عمرالتعرؼ للر هدفت الدراسة 
تـ است داـ المنهج و   االجتماعية فء مديرية تربية لربد األولر وعبلمت  بالمواطنة الرممية

فقرات الوعء التكنولوجء وفقرات المواطنة الرممية  وتكونت  وبنام استبانة تت مفالوصاء  
س ، معممًا ومعممة مف معممء الدراسات االجتماعية فء المدار 028عينة الدراسة مف )

ال كومية التابعة لمديرية تربية لربد األولر. وأظهرت النتائج أّف مستوى الوعء التكنولوجء 
وجود عبلمة ارتباطية و لدى معممء الدراسات االجتماعية فء مديرية تربية لربد األولر مرتاٌ   

  .ليجابية بيف مستوى الوعء التكنولوجء ومااهيـ المواطنة الرممية
؛ مااهيـ المواطنة الرممية الواجب ت مينها فء مناهج بعيواٌ( 0202دراسة )الصياب،  -

التربية الوطنية والمدنية لممر مة األساسية فء األردف مف وجهة نظر معممء الدراسات 
 االجتماعية

هدفت الّدراسة للر الكشؼ عف مااهيـ المواطنة الرممية الواجب ت مينها فء مناهج 
 مة األساسية فء األردف مف وجهة نظر معممء الدراسات التربية الوطنية والمدنية لممر 

ـّ لعداد مائمة بمااهيـ المواطنة الرممية وتـ عر ها  ؛االجتماعية ولت قيؽ أهداؼ الدراسة ت
تـ و عمر مجموعة مف الم كميف وأص اب اال تصاص وال برة فء الجامعات األردنية  

معمما ومعممة مّمف يدّرسوف مبا ث  (60)تكونت عينة الدراسة مف و   است داـ المنهج الكمء
أظهرت النتائج أف مااهيـ و   التربية الوطنية والمدنية فء مديرية تربية وتعميـ لوام بنء عبيد

المواطنة الرممية الواجب ت مينها فء مناهج التربية الوطنية والمدنية لممر مة األساسية مف 
الص ة   لمترتيب ا تء: القوانيف الرمميةوجهة نظر معممء الدراسات االجتماعية  جامت وفقا 

 .والسبلمة الرممية  ال قوؽ والمساوليات الرممية  م و األمية الرممية
 المواطنة الرمميةتصورات المعمميف ن و تعميـ ؛ ( بعيواBerardi  ،2016ٌدراسة )-

 المواطنة الرمميةن و  المتوسطة للر استطبلع رأي معممء المدارس الدراسة هدفت
است دمت كما ارس فنزويبل  د، معمما بم62 بلؿ استبانة طبقت عمر عينة موامها)مف 



 م0100( 41) -0ج-أبريلعدد                                                   ...    أخالقيات المواطنة تفعيل آليات

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 066 - 

وتوصمت للر أف تصورات المعمميف لكاايتهـ ن و المواطنة الرممية   الدراسة المنهج الوصاء
لصالح مف يست دموف التقنيات  ذات داللة ل صائية ماو أف هناؾ فر و   جامت بمستوى مرتا 

 راـ الناس وا  ريف فء المرتبة األولر .وجام مجاؿ ا ت  ال ديوة
 المواطنة تعزيزل ال ادي والعشريف القرف معمـ ؛ لعدادبعيواٌ( Lindsey  ،2015دراسة )-

 الرممية
 ال ادي والعشريف القرف معمـ إلعداد تدريبء برنامج أور معرفةالدراسة للر  هدفت

 البا ث است دـو  التعميـ  فء است داـ التكنولوجيامف  بلؿ  الرممية المواطنة تعزيز فء
 اسةر الد عينة وكانت الذكء لمتكنولوجيا  االست داـ غرس طرؽ فء التجريبء المنهج

 فء المعمميف لدى ت سف وجود للر الدراسة توصمت  و أريزونا واليةب مدرسيف مف مجموعتيف
 و لتشجي  المعمميف عـزوعء و  فء اارتااع هناؾ  كما أف الرممية المواطنة مااهيـ ممارسة
 الدراسية. فصولهـ فء الرممية المواطنة نمذجة

 عمر أبنامنا لمساعدة مد بًل  الرممية ؛ المواطنةبعيواٌ( 0202الفويَي ،  دراسة )الدٍصاٌ و-
 الرممء العصر فء ال ياة

هدفت للر التعرؼ عمر ماهـو المواطنة الرممية  ومبررات الدعوة للر است دامها 
واست دمت المنهج الوصاء الت ميمء فء ت ميؿ األدبيات التء تناولت  كمد ؿ لمتربية العربية 

المو وع  وتوصمت الدراسة للر أف الماسسات التربوية البد مف أف تقـو بدورها فء لعداد 
كساب  المهارات ال رورية لمتعامؿ م  ت ديات العصر الرممء  وأوصت  الطالب رممًيا واال

يف عمر ممارسة المواطنة الرممية مف  بلؿ كافة ب رورة أف يتـ تدريب ا بام والمعمم
الاعاليات التربوية  وأكدت الدراسة عمر أهمية ت ميف المواطنة الرممية ومجاالتها الم تماة 

 فء برامج لعداد المعمميف بكميات التربية وفء مناهج الصاوؼ المدرسية األولء.
 الرممية:راية مقتر ةالتعميـ والمواطنة ؛ بعيواٌ( 0202دراسة )املشلناىي ، -

يكمف الهدؼ الرئيس مف الدراسة فء السعء ن و تو يح ماهـو المواطنة الرممية  
  ومدى ال اجة للي  فء هذا العصر الذي يتميز باإلمباؿ الشديد عمر است داـ التكنولوجيا

استبانة لمكشؼ عف اتجاا  ت  كما است دامءالدراسة المنهج الوصاء الت ميم واست دمت
 الطبلب نتائج الدراسة الميدانية عدـ للماـ وكاف مف   و است داـ التكنولوجيا الرمميةب نطبلال

بمعايير السموؾ الص يح والمقبوؿ المرتبط باست داـ التكنولوجيا  مما ينعكس بدورا سمبا 
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عمر الطبلب فء هذا المر مة  ويجعمهـ غير ماهميف لمتعامؿ م  مجتم  التكنولوجيا والتكيؼ 
 ات  اإليجابية والسمبية. م  معطي

 ؛ المواطنة الرمميةبعيواٌ( Canan Isman & ،2014دراسة )-
هدفت الدراسة للر تطوير مقياس لتقييـ المواطنة الرممية   وتـ ا تيار عينة عشوائية مف 

كمية التربية بجامعة سكاريا التركية لمعاـ طالبا وطالبة من طمبة البكالوريوس في ( 882)
تكوين مجموعة من عمر األدب النظري فء واعتمدت الدراسة   8105/8102الدراسء 

وبعد التحقق من صدق وثبات األداة المقترحة   الرمميةالعوامل المستخدمة في قياس المواطنة 
األمية : وهء عوامؿالرقمية باستخدام عدة  لمكانية مياس المواطنةالدراسة للر توصمت 
واألمن   واالتصاالت الرقمية  والمساوليات الرمميةواجبات وال  والقانون الرقمى  الرقمية
 .والوصول الرقمي، والقواعد الرقمية  الرقمي

 المواطنة الرممية فء المدارس المتوسطة؛ بعيواٌ( Sward  ،0202دراسة )-
  واست دمت الدراسة تصميـ برنامج تعميمء لم و األمية الرمميةهدفت الدراسة للر  

أف التكنولوجيا هء األداة التء يتـ است دامها  للرالدراسة  وتوصمت ء التجريبالمنهج شبة 
 برات تعمـ واكتساب عمر ن و متزايد فء الاصوؿ الدراسية اليوـ لتشجي  المشاركة واالبتكار و 

فء األعمار األصور سًنا  لمطبلب ال صوؿ عمر التكنولوجيا وتوافر مصادر ومواردأعمؽ  
 ولكنهـ غير ماهميف الست داـ هذا الموارد بطريقة فعالة ومساولة  ول ماف سبلمة الطبلب

فإف هناؾ  اجة للر تطوير مجموعة متنوعة مف مهارات القرامة  أونام است دامهـ لمتكنولوجيا
 وية الاعالة  وسبؿ والكتابة الرممية  موؿ كياية  ماية الش صية  والهوايات والممارسات الب

  .تبادؿ المعمومات بطرؽ أ بلمية  وات اذ  طوات ل ماف التااعبلت اإليجابية عمر اإلنترنت
الجنس مدى ا تبلؼ أ بلميات المواطنة الرممية با تبلؼ  ؛بعيواٌ( Lyons  ،0200دراسة )-
 الطبلبالمستوى الدراسء عند و 

هدفت الدراسة للر الكشؼ عف مدى ا تبلؼ أ بلميات المواطنة الرممية با تبلؼ 
المستوى الدراسء عند طبلب التعميـ الوانوي بوالية كالياورنيا بالواليات المت دة الجنس و 

األمريكية  واست دمت الدراسة المنهج الوصاء  وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات 
مف  وكافات المواطنة الرممية ترج  للر ا تبلؼ المستوى الدراسء  داللة ل صائية فء أ بلمي

 أهـ توصيات الدراسة  رورة  نشر وقافة المواطنة الرممية وااللتزاـ بقيمها وأ بلمياتها.
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 عمر المدارس الرمميَّة ممواَطنةل منهجفاعمية ؛ بعيواٌ( Boyle  ،2010دراسة )-
 االستاادة مف عمر الرمميَّة المواَطنة منهج الوموؼ عمر تأوير الدراسة للر هدفت

 المنهج البا ث است دـو  األمريكيَّة  أيبلند رود بوالية الوانويَّة المدارس إ دىب ال ديوة التقنية
 مجتم  وتموؿ البيانات  لجم  اال تبار است داـ وتـ التجريبء  شب  التجريبء بتصميم 

 موامها عينة عمر وأجريت المت دة  األمريكيَّةالواليات  فء التاس  الصؼ طبلب فءالدراسة 
 موامها بمغ التء التجريبيَّة الرمميَّة لممجموعة المواَطنة منهج تدريس تـو  ، طالًبا 071)
  وتوصمت الدراسة لممنهج يتـ تدريسهـ لـ ممف ،طالًبا27) ال ابطة والمجموعة ،طالًبا 27)

 ال ديوة. التقنية االستاادة مف عمر الرمميَّة المواَطنة منهجللر التأوير اإليجابء لتدريس 
 تعكيب على الدراسات الشابكة وتوضيح مدى استفادة الدراسة احلالية ميَا :

فػر ت سػيف اسػت داـ المواطنػة الرمميػة  أ بلميػات أشارت الدراسات السابقة للر أهمية
الرمميػة  ومػدى ا تيػاج مدارسػنا  واستومار الشبكات اإللكترونية والوسائط التكنولوجية والبيئػات

مػػػف  ػػػبلؿ اسػػػتقرام و   أ بلميػػػات المواطنػػػة الرمميػػػة بػػػالتعميـ الوػػػانوي بشػػػكؿ فعػػػاؿ تاعيػػػؿللػػػر 
 ا تية:     ببعض المم وظاتالدراسات السابقة يمكف ال روج 

المواطنة الرممية أفادت الدراسة ال الية مف الدراسات السابقة فء تكويف  ماية نظرية عف  -
 بالمدارس وأ بلمياتها.

تنوعػػت منػػاهج الب ػػث المسػػت دمة فػػء الدراسػػات السػػابقة ؛ فمػػف الدراسػػات التػػء اسػػت دمت  -
 &،8102)الشػػػػويمء  ،  8181)ال بيػػػػب  ،    Berardi, 2016المػػػػنهج الوصػػػػاء 

   Boyle)  ومف الدراسات التء اسػت دمت المػنهج شػب  التجريبػء  ، 8102)الق طانء   
8101،& (Sward   8102،. 

تنوعػػت عينػػات الب ػػث المسػػت دمة فػػء الدراسػػات السػػابقة؛ فمػػف الدراسػػات التػػء اسػػت دمت -
  ومػػف الدراسػػات التػػء اسػػت دمت العينػػة ،8102)الرشػػيدي   العينػػة العشػػوائية البسػػيطة 

 .،8102)الم مد   العشوائية الطبقية 
أ بلميػػات المواطنػػة الرمميػػة بالمػػدارس  تاعيػػؿأهميػػة  عمػػر الدراسػػات السػػابقة بعػػضاتاقػػت  -

 ،8107الاويهء    )الدهشاف و &،8102)المسممانء   الوانوية بمصر موؿ 
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هنػػاؾ مصػػور فػػء ميػػاـ الماسسػػات التعميميػػة بعمػػؿ بػػرامج  ػػوؿ توعيػػة أع ػػام المجتمػػ   -
،   يػػث 8181الرمميػػة  وهػػذا مػػا أو ػػ ت  دراسػػة)ال بيب   المواطنػػةالمدرسػػء بأ بلميػػات 

 الرممية. المواطنة ميـ عف الطبلبء لممرشد المقدمة التدريبية البرامج ندرة أظهرت
بتعريػؼ الطػبلب بمعػايير و ػوابط وأ بلميػات المواطنػة  عدـ اهتماـ كاؼ فء المػدارسهناؾ  -

 الطػبلب عدـ للمػاـ ،   يث توصمت للر8102دراسة)المسممانء   أظهرت الرممية  وهذا ما 
 .بمعايير السموؾ الص يح والمقبوؿ المرتبط باست داـ التكنولوجيا

المواطنة الرممية و اصة بمدارس أ بلميات دراسات للر الاوائد التء ت ققها الأشارت  -
   وهء كويرة ومتنوعة منها : التعميـ الوانوي

 فء واستومارها أشكالها بكافة الرممية التقنيات است داـ مفوالطبلب  المعمميف تمكيف 
 .العممية التعميمية

 الست داـ الص ء لمتكنولوجيا  والمساعدة عمر تنمية مهارات التواصؿ الرممء بيف ا
 الرممء.الطمبة والمجتم  

 الشبكات اإللكترونية والوسائط ف الرممء وااللتزاـ ب وابط است داـ ات قيؽ األم
 .التكنولوجية

فء لمشبكات اإللكترونية أهمية نشر وقافة االست داـ السميـ أكدت بعض الدراسات عمر  -
اإلببلغ عف أي عمؿ غير و عمر مشاركة المعرفة م  المجتم    الطبلبالمجتم   و ث 

 المواطنة تعزيز للر تهدؼ لمطبلب متعددة دورات   وعقدمانونء فء المجتمعات الرممية
   Lindsey) &، 8181  )ال بيب  ،8102)الق طانء   موؿ دراسة  لديهـ؛ الرممية
2015، 

المواطنة أ بلميات لدعـ األساسية التء ينبوء توافرها  األبعادأشارت دراسات للر بعض  -
المسئولية و   الوعء التكنولوجء  تصاؿ الرممءاال   والتء مف بينها ما يمء: الرممية 
 .الرممية

 بالمدارسأ بلميات المواطنة الرممية  تاعيؿ  لياتندرة الدراسات العربية التء تناولت  -
الوانوية العامة فء  وم بعض النماذج العالمية مقارنة بالدراسات األجنبية  وغالًبا ما 
يكوف اال تبلؼ بيف الدراسات العربية واألجنبية كويًرا عمر الرغـ مف تناولها ناس الظاهرة  

 ة ال الية.نظرًا ال تبلؼ السياؽ المجتمعء مما يدعو إلجرام الدراس
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أو  ت معظـ الدراسات أف هناؾ اهتماًما عالمًيا وم مًيا بأ بلميات المواطنة الرممية لدى  -
والتومب عمر   الاردي والجماعءبداع إلدعـ ا ساعد عمرت اوذلؾ لكونه ؛طمبة الوانوية

 الممووات الوقافية.
أ بلميػػات المواطنػػة  تاعيػػؿ  ليػػاتت تمػػؼ الدراسػػة ال اليػػة عػػف الدراسػػات السػػابقة فػػء تنػػاوؿ  -

تناولػػت الدراسػػات السػػابقة المواطنػػة الرمميػػة كماهػػـو   فػػء  ػػيف الرمميػػة بالمػػدارس الوانويػػة
 نظري و اصة بالماسسات التربوية بصورة عامة  .

 وفقا لمم اور التالية: سارتوبعد عرض اإلطار العاـ لمدراسة  فإف الدراسة ال الية 

 وأٍنيتَا املفشرة للنواطية الرقنية ومفَومَااحملور األول: اليظريات 

 مفَوو املواطية الرقنية مبدارس التعليه الجاىوي-أ

المواطنة لوويا مشتقة مف وطف  ووطف بالمكاف أي أماـ ب  )مجم  الموة العربية  
8112  0128، 

ُتعرؼ المواطنة الرممية بأنها االست داـ األموؿ وا مف والمساوؿ لتكنولوجيا و 
 ،.768  8181المعمومات واالتصاالت) ميؿ   

ويركز هذا الماهوـ عمر  ماف الوصوؿ العادؿ والمنصؼ لمتكنولوجيا  وكياية  ماية 
 الارد مف م اطر است داـ التكنولوجيا سوام الجسدية أو الناسية.

كما تعرؼ  المواطنة الرممية بأنها تمكف المتعمـ مف است داـ أدوات التكنولوجيا 
ة بأماف ومساولية وبشكؿ نامد ومانونًيا  بهدؼ التااعؿ الذكء م  التكنولوجيا الرممية الرممي

سوام عمر المستوى الاردي أو عمر المستوى المجتمعء  ب يث يعود بالاائدة عمر األسرة 
 ،.08  8102والمجتم  الذي ينتمء للي )دواب    

لتعمـ لمطالب فء لطار ومد ركز هذا الماهـو عمر المساولية القانونية وت سيف ا
مواعد السموؾ المبلئـ والمساوؿ  واالست داـ األموؿ لمتكنولوجيا ليصب وا طبلبا مادريف عمر 

 التمسؾ بقيـ وعادات وأ بلميات المجتم  واستيعاب التكنولوجيا ال ديوة بوعء تنويري.
ف كما عرفت ل دى الدراسات المواطنة الرممية بأنها "تزويد الطالب بمجموعة م 

المهارات فء مجاؿ است دامات الايس وتويتر والتدويف اإللكترونء  ل افًة للر اكتساب  القدرة 
عمر است داـ بعض الموام  اإللكترونية الشهيرة لورض التعمـ والدراسة  ومنهج المواطنة 
الرممية يعمـ الطالب كذلؾ مهارات م ورية موؿ مهارات الب ث والتواصؿ ومهارة  ؿ 
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 افًة للر لورام معرفت  بوقافة ببلدا وتاري ها  وتعزيز ليمان  بقيـ ال رية والعدالة المشكبلت  ل
 ،.52  8102والديمقراطية ) ساف  

وأو ح هذا الماهوـ أف المواطنة الرممية تتطمب مهارات تكنولوجية متعددة يجب أف 
 لوجية.يت مر بها الطالب كما تت مف االست داـ األ بلمء والمساوؿ لموسائؿ التكنو 

ويرى أ د البا ويف أف المواطنة الرممية تعنء: االست داـ الواعء لمتكنولوجيا والذي  
يتـ  مف مجموعة مف المعايير واألعراؼ المتبعة والتء تموؿ السموكيات القويمة والمسوالة 

 ،.01  8102وتعبر عف وعء المواطف الرممء لهذا العالـ االفترا ء)الارساف  
 رورة لدراؾ  جـ ال طر نتيجة االست داـ غير السميـ عند  وبيف هذا الماهـو

التعامؿ م  اإلنترنت  و رورة ت مؿ مساولية ات اذ القرار بشأف كياية تصنيؼ  وا تيار  
 وتقييـ  وتنظيـ المعمومات التء تتدفؽ عمينا مف الشبكات االلكترونية الم تماة.

طنة الرممية تعنر: القدرة عمر ، بأف الموا80 8102كما أظهرت دراسة)المسممانء   
التعامؿ الذكء م  التكنولوجيا  وهء مجموعة األفكار والمبادي والبرامج واألساليب أف يعرفوها؛ 
 تر يستطيعوا توجي  األبنام والطمبة ومست دمء التكنولوجيا عموًما  بمعنر   ر هء نهج 

اـ التكنولوجيا أف يعرفوها؛ ي اوؿ ت ميؿ ا بام والمعمموف والمربوف والمشرفوف عمر است د
 تر يستطيعوا توجي  األبنام والطمبة ومست دمء التكنولوجيا عموًما  بمعنر   ر هء نهج 
ي اوؿ ت ميؿ ا بام والمعمميف والمشرفيف مساولياتهـ فء التعامؿ م  هذا الت دي ال  ـ  

مومر لتوجي  وهو أيً ا ي اوؿ أو يوج  الب ث العممء  تر يعمؿ عمر ليجاد الوسائؿ ال
 النشم و مايتهـ.

: مجموعة القيـ المتبعة فء االست داـ األموؿ بأنها  المواطنة الرمميةكما ينظر للر  
واإليجابء لؤلدوات التكنولوجية التء ي تاجها طمبة المدارس بوض النظر عف فئاتهـ العمرية 

انهـ و مايتهـ مف سوم مف أجؿ المساهمة فء رمء أوط ؛ومستوياتهـ الوقافية صواًرا أـ كباًرا
 . ،00-01  8102)الم مد   است داـ أدواتها

 الوقافية الم دداتبأنها:  المواطنة الرممية، 22  8106)ال صري   وبينت دراسة

 ت ديد مف الارد تمكف والتء بالتكنولوجيا الصمة ذات واألمنية والقانونية والص ية واالجتماعية

 بما معها التعامؿ أونام األ بلمية السموكيات وممارسة  مقبوؿ بشكؿ التكنولوجيا است داـ معايير

 .في  يعيش الذي الوطف و دمة الرممء العالـ مسايرة مف يمكن 
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 المواَطنة أنها القدرة عمر امتبلؾ ميـ ومهارات عمر الرمميَّة لممواَطنة ُينظركما 
 ال سف النموذج يموؿ الذي الصالح المواطف عداد؛ إلتكنولوجيَّة وتقنيات رمميَّة بأدوات الشاممة
 .الرممء االفترا ء العالـ فء  وم ومجتمع  لوطن  لبلنتمام

 :وبلث  صائص لماهوـ المواطنة الرممية هء ،20-21  8106جماؿ الدهشاف ) ومد أو ح
 .الرممية فيما يتعمؽ بالتقنيات واإللتزامات والواجبات ال قوؽ مف مجموعة الرممية المواطنة -
 و رورة ال ياة  أساسيات ومدارسنا مف مجتمعاتنا فء الرممية المواطنة وقافة نشر أصبح -

 المدنر المجتم  مبادرات م  بالتعاوف تربوية وبرامج مشاري  الر أف تت وؿ يجب مم ة
 المتزايدة السمبية ا وار مف مجتمعاتنا  ماية مف نتمكف  تر والماسسات اإلعبلمية

 وبنام المعرفة مجتم  تنمية فء لممساهمة منها المومر اإلستاادة وت ايز لمتكنولوجيا
 .الرممء الوطنء اإلمتصاد

 مف وأبنامنا أناسنا سن مء كيؼ تسااالت  عدة عف اإلجابة الرممية المواطنة ت اوؿ -
واإلجتماعية  الص ية األ رار ومف الرممية  والجريمة الرممية وال روب الرممء الت ريب

 الرممية؟  وكيؼ لمتقنية اإلست داـ غير الرشيد عف تنجـ أف واإلمتصادية والتر يمكف
 وتقنياتها؟.       التكنولوجيا تمؾ م  وفاعمية بميامة نتعامؿ
، الارؽ بيف المواطنة 088  8102& تامر المبلح ) (Choi,2016,573)وذكر 

 الرممية والمواطنة التقميدية عمر الن و التالء:
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 (6جذٚي رلُ)

 بيٓ اٌّٛاطٕت اٌزلّيت ٚاٌّٛاطٕت اٌتمٍيذيت. ِمبرٔت 

ٚجٗ 

 اٌّمبرٔت

 اٌّٛاطٕت اٌتمٍيذيت اٌّٛاطٕت اٌزلّيت

عٍٝ تفبعً اٌفزد ِع غيزٖ      اٌتزويش

ببستخذاَ األدٚاث ٚاٌّصبدر 

اٌزلّيت ِثً اٌحبسٛة بّختٍف 

أشىبٌٗ, ٚوذٌه شبىت اٌّعٍِٛبث 

وٛسيط ٌالتصبي ِع األخزيٓ 

ببستخذاَ اٌعذيذ ِٓ اٌٛسبئً 

 اٌتىٌٕٛٛجيت.

عٍٝ اٌّّبرست اٌحيت اٌتي يّبرسٙب      

اٌّٛاطٓ, ٚيؤدٜ ِب عٍيٗ ِٓ ٚاجببث ِمببً 

عٍٝ حمٛلٗ اٌتٝ يىفٍٙب ٌٗ اٌذستٛر  حصٌٛٗ

ٚاٌمبْٔٛ, ٚاٌتٝ تعبز عٓ اإلرتببط ٚاإلٌتشاَ 

بيٕٗ ٚبيٓ اٌذٌٚت, بحيث يٕذِج فٝ اٌّجتّع 

ٚيشبرن ِشبروت إيجببيت فعبٌت عٍٝ 

اٌّستٛيبث اإلٔسبٔيت ٚاٌّجتّعيت وبفت, 

ِذفًٛعب بمٛة أتّبئٗ ٌٙذا اٌٛطٓ ٚٚالئٗ 

 ٚحبٗ ٌٗ.

طبيعت 

 اٌّجتّع

إفتزاضٝ رلّٝ, يتفبعً ِجتّع 

فيٗ األفزاد عٓ طزيك إستخذاَ 

 اٌٛسبئً اٌتىٌٕٛٛجيت وٛسيط.

ِجتّع حميمي تفبعٍٝ, يتعبًِ فيٗ األفزاد 

 ٚجٙب ٌٛجٗ, دْٚ أٜ ٚسيط.

 طبيعيت/ تمٍيذيت. إٌىتزٚٔيت/ رلّيت. بيئت اٌتفبعً

 تذٚر حٛي اٌّعبييز ٚاٌّٙبراث  اإل٘تّبَ

ٚلٛاعذ اٌسٍٛن اٌالسِت ٌٍتعبًِ 

 ِع اٌتىٌٕٛٛجيب.

تذٚر حٛي اإلٔتّبء ٚاٌحمٛق ٚاٌٛاجببث 

 ٌألفزاد تجبٖ اٌٛطٓ ٚاألرض.

 ِشبروت صغيزة. ِشبروت وبيزة. اٌّشبروت

سٌٙٛت اٌتٛاصً عٓ بعذ, ٚفٝ أٜ  اٌتٛاصً

 ِىبْ فٝ اٌعبٌُ.

 اٌتٛاصً ٚجٙب ٌٛجٗ.

ِمزراث, دٚراث, فتّٕٛ ِع  تعٍّٙب

 اٌتطٛر اٌعّزٜ.

ليُ تّٕٛ ٌذٜ اٌفزد بشىً ِجتّعٝ, ِٚٓ 

 خالي اٌتفبعالث فٝ اٌّجتّع.

 ومما سبؽ مف تعرياات نست مص أف المواطنة الرممية تركز عمر:
 مساعدة الطبلب عمر  ماية أناسهـ وغيرهـ فء  اؿ است دامهـ لمشبكات االلكترونية. -

 الوسائط والشبكات التكنولوجية.التصرؼ بمساولية عند التااعؿ م  ا  ريف عبر  -

 مراعاة  قوؽ ا  ريف عند التعامؿ معهـ عبر الوسائط التكنولوجية. -
 .الرممية التعامبلت فء السمبية السموكيات ومواجهة المرغوبة  اإليجابية  السموكيات تشجي  -
 .يتمقاها أف يمكف التء الوقافية الممووات مف الارد ومعتقدات فكر عمر ال ااظ -

وا تراـ   تعميـ الطبلب المعموماتفء  لموسائط والشبكات التكنولوجيةف  ماالست داـ ا -
 التعميمية  اتسياسة االست داـ المقبوؿ التر ت عها الماسس
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المواطنة الرممية بمدارس التعميـ الوانوي فء هذا الدراسة عمر أ بلميات وُتعرَّؼ 
شطة التء تقـو بها المدارس الوانوية؛ لمتعامؿ أنها: جممة المعايير الرممية واإلجرامات واألن

استومار المصادر االلكترونية المتا ة عبر  التكنولوجيا ال ديوة مف  بلؿ م  والذكء ا مف
مف  أ طارها و مايتهـ مف  مف جهة ال ديوة التقنيات مناف  الطبلب ن و الشبكات وتوجي 

 ؛ لت قيؽ األ بلميات المجتمعية ا منة .جهة   رى
 اليظريات املفشرة للنواطية الرقنية -ب

اتاؽ العديد مف التربوييف عمر أف المواطنة الرممية تبنر عمر مجموعة مف الراى 
والنظريات  ولكؿ نظرية مف هذا النظريات توجها معينا فء تشكيؿ االتجاهات وبنام المعرفة 
وتدعيـ مهارات المواطنة الرممية  ونستعرض راية النظريات الم تماة لكياية دعـ وتنمية 

 المواطنة الرممية فيما يمر: أ بلميات
 رؤية ىظرية اليصاط لكيفية دعه وتينية أخالقيات املواطية الرقنية: -

: عمر سبعة عناصر رئيسة هءتدعـ نظرية النشاط التعمـ االلكترونء التشاركء وتقـو 
 األدوات المتعمقة باألساليب والمواردو   ت ديدا مف مبؿ الجهات المشاركة الموضوع الذي يتم

السياؽ   األنشطة عن المنتجات التعميمية المتوقع إنتاجها من التي تعبر والمكونات  لدعـوا
  تقسيـ المهاـو   النشاط مواعد تطبيؽو  االجتماعء والوقافء الذي ي دث في  النشاط 

 نظرية النشاط  وتتموؿ راية تعميمية التعميمية للر منتجات المكوناتمومة بت ويؿ مالنتائج و 
 : ،26-27  8181أل بلميات المواطنة بالمدارس فيما يمر)الموزاف  

يجب أف تكوف متدرجة )متسمسػمة،  تػر تشػج  عمػر الػتعمـ  االلكترونية المواد التعميمية  -0
 والتدرج مف السهؿ للر المعقد  ومف المعرؼ للر المجهوؿ  ومف المعرفة للر التطبيؽ.

لممتعمميف  تر يتسنر رصد أدائهـ ومف وػـ ات ػاذ االلكترونية يجب توفير التوذية الراجعة  -8
 اإلجرامات التص ي ية لذا لـز األمر.

 رؤية ىظرية املروىة املعرفية لكيفية دعه وتينية أخالقيات املواطية الرقنية: -

ترى نظرية المرونة المعرفية أف عممية التعمـ وتنميػة أ بلميػات المواطنػة يمكػف لعػادة 
امػػتبلؾ مهػػارات تطمػػب مػػف المتعممػػيف ي ػػبلؿ نقمهػػا فػػء سػػيامات م تماػػة  وهػػذا هيكمتهػػا مػػف 

 الت ميؿ والتركيب والتقويـ  وهذا ما يجعؿ نقؿ المعمومات للر الذاكرة طويمة المدى أكور فعالية. 
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أل بلميػػػات المواطنػػػة الرمميػػػة بالمػػػدارس فيمػػػا المرونػػػة المعرفيػػػة نظريػػػة وتتموػػػؿ رايػػػة 
 :   (Ally, 2004, 15-17)يمر
ينبوػء أف تت ػمف المػواد التعميميػة و اصػة عمػر اإلنترنػت أنشػطة تناسػب أسػاليب الػتعمـ  -0

الم تماػػة  لي تػػار المػػتعمـ مػػف بينهػػا األنشػػطة المناسػػبة القائمػػة عمػػر األسػػموب الما ػػؿ 
لديػػ   فػػالبعض يا ػػؿ األمومػػة العمميػػة  ومػػنهـ مػػف يا ػػؿ األمومػػة المجػػردة  ومػػنهـ مػػف 

 والعمؿ فء فريؽ م  األمراف.يا ؿ التعمـ النشط 
يجب تدعيـ المتعمـ ب سب تا ػيبلت  وأولوياتػ  باإل ػافة للػر األنشػطة  فػالبعض ي تػاج  -8

 للر وجود المعمـ بصورة كبيرة  والبعض ا  ر ي تاج للر وجود المعمـ بصورة أمؿ.

تقػػديـ المعمومػػات بأشػػكاؿ وصػػيغ وأسػػاليب م تماػػة  تػػر تتناسػػب مػػ  الاػػروؽ الارديػػػة  -5
 مميف  تر يسهؿ انتقالها للر الذاكرة طويمة المدى.لممتع

ينبوػػء اسػػتوارة الدافعيػػة الدا ميػػة لممتعممػػيف والدافعيػػة ال ارجيػػة )المرشػػد أوالمعمػػـ،  مػػف  -2
 بلؿ جذب االنتباا بأنشػطة ذات أهميػة بالنسػبة لممتعممػيف  والسػماح لممتعممػيف بتطبيػؽ 

 ما يتعممون  فء موامؼ  ياتية.

اإلسػػتراتيجيات التػػء تيسػػر عمميػػة نقػػؿ الػػتعمـ  وتشػػج  عمػػر تطبيقػػ  فػػء موامػػؼ تشػػجي   -7
 ال ياة الاعمية وم اكاة الوام  ال قيقء.

 رؤية اليظرية البيائية االجتناعية لكيفية دعه وتينية أخالقيات املواطية الرقنية: -

ممػػوف  البنائيػػة االجتماعيػػة بػػأف الػػتعمـ عمميػػة نشػػطة يشػػارؾ فيهػػا المتعنظريػػة تػػامف 
والمػػػتعمـ هػػػو الػػػذي يبنػػػء معارفػػػ  بناسػػػ   وتػػػرفض افتػػػراض وجػػػود تمويػػػؿ وا ػػػد صػػػ يح 
لممعرفة  ولكف لكػؿ فػرد تمويمػ  المعرفػء ال ػاص بػ   عندئػذ يجػب أف يكػوف تركيػز التعمػيـ 

 عمر بنام المعرفة وليس تمقيف المعرفة. 
ميػة بالمػدارس فيمػا وتتموؿ راية النظرية البنائية االجتماعيػة أل بلميػات المواطنػة الرم

 :(Netwong, 2013, 125-137)يمر
مػف أجػؿ تيسػير عمميػة بنائيػة الػتعمـ  و اصػة مػ  لكترونء إل االتأكيد عمر التعمـ الرهطء  -0

نػػوا ء و  المهػػارات مػا ورام المعرفيػة و الػزمبلم لبلسػتاادة مػف  بػػراتهـ ال ياتيػة ال قيقيػة  
 القوة لممعمميف والتعمـ كؿ مف ا  ر.
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عمػػر ت كػػـ المتعممػػيف فػػء عمميػػة الػػتعمـ  والسػػماح لهػػـ بات ػػاذ القػػرارات وت ديػػد  التأكيػػد -8
رشاد مف المعمـ.  األهداؼ التعميمية بتوجي  واال

 رورة لتا ة الومت لممتعممػيف لكػء يتػأمموا )ومػت لكػء يتأمػؿ فيػ  المتعممػوف،   يػث لف  -5
 المتعمميف فء  اجة للر ومت لمتأمؿ واستيعاب المعمومات.

ذو معنػػر لممتعممػػيف  وتسػػعر أف تشػػتمؿ مػػواد الػػتعمـ االلكترونػػء كػػوف الػػتعمـ ينبوػػء أف ي -2
عمػػر أمومػػة تػػرتبط بػػالمتعمميف وينبوػػء أف يسػػمح لممتعممػػيف با تيػػار أنشػػطة ومشػػروعات 

 ذات موزى لمساعدتهـ عمر التطبيؽ.

 مبدارس التعليه الجاىوي أٍنية تعزيز أخالقيات املواطية الرقنية-ج

)الصاعدي  فيما يمر بالمدارس الوانوية أ بلميات المواطنة الرمميةتتموؿ أهمية تعزيز 
8102  052-021:، 

مف  الم افظة عمر استقرار وأمف األوطاف وذلؾ بم اربة األفكار ال الة التء توزو العقوؿ -
 .اإلنترنت بلؿ شبكات االتصاؿ و 

 مية الوعءنوذلؾ بت ؛المجتم معالجة الكوير مف الق ايا االجتماعية والوقافية التء تواج   -
 .راد بالواجبات والمساوليات تجاههافوالقيـ لدى األ

 تعزيز الخدمات التطوعية والجمعيات الخيرية لخدمة المجتمع؛ من خالل االستفادة من -
وسرعة  د المجتم  عمر نطاؽ واس االعالـ االفترا ء الذي يدعـ التعاوف والتشارؾ بيف أفر 

 .الومت والجهد والماؿنجاز م  توفير اإل 
 نقاط استثماروذلك من خالل  ؛نتاجيتها وموارد دخمهاإوزيادة  التعميميةتنمية المؤسسات  -

 .الشبكات التكنولوجيةا منة عبر  القوة
 وطرؽ  لمستمرالُرقي بدور المؤسسات التعميمية في اكساب الطالب مهارات التعمم ا -

 .التعامؿ األموؿ م  المعمومات الرممية
بالمدارس  ومد أظهرت بعض الدراسات أهمية تعزيز أ بلميات المواطنة الرممية

 :(Eugene,2007,9) &،52  8102مف  بلؿ:  )المسممانء  الوانوية
  .الممارسة اآلمنة واالستخدام المسئول والقانوني واألخالقي لممعمومات والتكنولوجيا -أ
 .نتاجيةوالذي يتميز بالتعاون والتعمم واإل  ؛لتكنولوجياااكتساب السموك اإليجابي الستخدام   -ب
 التعمـ عبر الوسائط التكنولوجية.مسئولية  تحمل -ج
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بالمدارس المواطنة الرممية أف  (027-022  8102الصاعدي، )أظهرت دراسةو 
 تعمؿ عمر ت قيؽ:

والوالء والدفاع عن وحب الوطن  تت مف االلتزاـ بالهوية الرمميةو  :والوالء لموطن االنتماء  - 
واالستاادة مف التطورات التقنية لممساهمة فء تطور المجتم  فء جمي   مقدراته وثرواته
 .مجاالت ال ياة

 وتت قؽ مف  بلؿ االلتزاـ بالواجبات والمساوليات الرممية :االلتزاـ بأ بلميات التعامؿ -
الرممء م  ا  ريف وت بط ت كـ تااعؿ واتصاؿ المواطف  التي القوانين الرقمية واتباع

عبلمات ايجابية يسودها اال تراـ المتبادؿ القائـ عمر مناعة  وتدفعه نحو تكوين  سموكيات 
 .الجمي 

الوصوؿ الرممء المتكافا لجمي  أفراد المجتم ؛  عمروتت مف القدرة  :الااعمةالمشاركة - 
بلستاادة مف المواد التعميمية لومنح ال رية   بالمشاركة والتااعؿ تا ة الارص لمجمي اال و 

بداء والوسائط الرممية   .الرأي دوف اإل رار با  ريف وا 
ال ماية المالية مف م اطر و ال ماية الص ية و وتشمؿ  ماية الناس  :اإللكترونية ال ماية-

باإلضافة إلى حماية اآلخرين من خالل حفظ   عمر األجهزة وال سابات البنكية التقنية
 .الحقوق الفكرية

 أبعاد املواطية الرقنية مبدارس التعليه الجاىوي ومراحلَا :احملور الجاىي

 أبعاد املواطية الرقنية مبدارس التعليه الجاىوي -أ

وهء: البعد التكنولوجء  والبعد الوانوية  الرممية بالمدارس لمواطنةتتعدد أبعاد ا
 السياسء  ويمكف تو ي ها فيما يمء:والبعد  القانونء  والبعد االجتماعء  والبعد السموكء 

العمؿ عمر توفير وتوسي  الوصوؿ التكنولوجء أماـ جمي  : ويشير للر البعد التكنولوجء -
توفير   و  رورة تكافا الارص أماـ جمي  الطبلب فيما يتعمؽ بالتكنولوجيا  و الطبلب

توفير البنية الت تية   مف  بلؿ ال قوؽ الرممية المتساوية ودعـ الوصوؿ اإللكترونء
 (Hollandsworth& Donovan,2011,37-43) الطبلب.بالتساوي بيف جمي  

لر مشاركة نشطة  الرمميةالمواطنة  أصب تالبعد السياسء:  - أمرب للر نمط سموكء مدنء واال
ويومية فء  ياة المجتم  أكور مما هء و   مانونء مرتبط بمنج الجنسية  فالمواطف 

 ،20  8117)يسيف   ل ياة العامة بكؿ تااصيمها.الصالح مشارؾ فء ا
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المجتم  الرممء  وم اسبة كؿ مف  بقوانيفويشير للر  رورة االلتزاـ   البعد القانونء: -
كما  ا ترؽ معمومات ا  ريف  وماـ بتنزيؿ المماات ال اصة بهـ بشكؿ غير مشروع 

يت مف مجموعة  قوؽ و ريات يجب أف يتمت  بها المواطف دوف ميود غير التء يار ها 
المجتم   فالمواطنة مانونًيا تعنء عبلمة المواطف بالدولة ك قيقة جورافية وسياسية ت ددها 

ال قوؽ فء ماعدة المساواة  تقـو عمروت كمها النصوص الدستورية والقانونية والتء 
د والواجبات التء عميهـ تجاا المجتم  والوسائؿ التء يتـ مف  بللها التمت  الم تماة لؤلفرا

 . ،218-210  8102)الجزار  بال قوؽ واإلياام بالواجبات 
م اولة عبر الشبكات التكنولوجية فء االنتمام  مف  بلؿ ترسيي ميـ البعد االجتماعء: -

 الهوية وكينونتها.ومف وـ الوالم تبًعا لاهـ تمؾ الرممية لتشكيؿ الهوية 
عمر أرض الوام  مرتبط بالمنظومة الرممية البعد السموكء:  يث لف ممارسة مبدأ المواطنة  -

الوقافية السائدة دا ؿ المجتم   فالعادات والقيـ والتقاليد واألعراؼ االجتماعية؛ تعمؿ عمر 
الء ت ديد وبالت ؛اندماج الذات بال ياة االجتماعية وفؽ شروط  اصة ت ددها الجماعة

 ال قوؽ والواجبات وممارستها عمر أرض الوام .
 :مبدارس التعليه الجاىوي مراحل تينية املواطية الرقنية-ب

ت مف عدة يبالمدارس الوانوية المواطنة الرممية  أ بلميات تنمية أفيمكف القوؿ  
وبما ي دـ  مف جهة  التعامؿ م  المستجدات العصريةالطبلب يستطي   لتاعيمها؛  ترمرا ؿ 

 وهذا المرا ؿ الوبلث هء: مف جهة أ رى؛ الوطف الذي يعيش في 
عنء انهماؾ الطبلب فء أف يكونوا موقايف تكنولوجًيا  تمر مة الوعء  و  املرحلة األوىل:

المعمومات والمعارؼ األساسية  وؿ المكونات المادية والبرمجية  الطبلب لعطام  مف  بلؿ
لبلست داـ السيا وغير المناسبة لتمؾ المكونات المادية والبرمجية  والتركيز عمر عرض أمومة 

نما ي تاج الطبلب ألف يتعمموا ما هو مناسب وغير مناسب عند است دامهـ لتمؾ التقنيات  واال
ب يث يكوف المتعمـ عمر معرفة بما هو مناسب ،  22-22 8106الرممية ال ديوة)المبلح  

    وما هء ا وار المترتبة عمر است داـ التكنولوجيا.وما هو غير مناسب لممواطنة الرممية
عمر  امادر  المتعمـ أف يكوفمر مة الممارسة الموجهة  وتعنر  املرحلة الجاىية:

است داـ التكنولوجيا فء مناخ يشج  عمر الم اطرة واالكتشاؼ فء مرا ؿ متقدمة  وبدوف 
ومف   ،88  8102)الم مد  سبةفإن  ربما ال يدرؾ هذا الطريقة المنا ؛الممارسة الموجهة
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فء التاكير  وؿ الطريقة التء يعتمدوف عميها  المتعمـباألسئمة لمساعدة  االستعانةلممكف ا
 فء است داـ التكنولوجيا.
  وتعنر أف يقـو المتعمـ مر مة لعطام النموذج القدوة والمواؿ لآلمراف املرحلة الجالجة:

فء هذا المر مة بممارسة ما هو مناسب مف سموكيات لممواطنة الرممية دا ؿ الاصؿ الدراسء 
،  وتساعد 015  8102ب يث تصبح جزًما مف سموك  يمارسة أماـ زمبلئ )ال صري  

يكونوا  األنشطة وال وار بيف الطبلب والمعمميف عمر تعميـ المواطنة الرممية  فالكبار يجب أف
 مدوة ليجابية لممواطنة الرممية كء يستطي  الطبلب تقميد ومتابعة هذا النماذج.

المر مة الرابعة: مر مة التوذية الراجعة والت ميؿ  وتعنر أف تكوف المدرسة هء المكاف الذي 
يمكف لمطبلب والمعمميف في  منامشة است دامهـ لمتقنيات الرممية ليروا كيؼ يمكنهـ 

طريقة مناسبة  ويكوف ذلؾ عف طريؽ تقديـ نقدا بناًم  وؿ كياية است دامهـ است دامها ب
لمتقنيات الموجودة فء المدرسة والمجتم   كما يجب أف تتاح الارصة لهـ لت ميؿ واستكشاؼ 
أسباب است داـ التقنيات بطريقة معينة  وي تاج المعمموف للر تهيئة الطبلب لطرح أسئمة 

التكويف   وكذا مف  بلؿ ،22  8102)شعباف  السموكيات  وؿ أسباب عدـ مناسبة هذا
والوسائؿ التء يجب أف تست دـ بها هذا التقنيات الرممية  الطرؽ لمعرفة لمطبلب النقدي البنام

 ال ديوة فء الاصؿ الدراسء وكذلؾ  ارج .
 املواطية الرقنية مبدارس التعليه الجاىوي  لتفعيل أخالقياتاليناذج العاملية احملور الجالح: 

بالمدارس الوانوية المواطنة الرممية  أ بلميات تاعيؿعمر  ليات ال الية الدراسة  تركز
توظيؼ  بكؿ مف )الواليات المت دة األمريكية  وانجمترا  والصيف ،؛  يث استطاعت هذا الدوؿ

التربوية والتعميمية بجمي  مجاالتها   تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت بااعمية فء العممية
معايير وماشرات لجرائية لمتطبيؽ  وو    أ بلميات المواطنة الرممية تاعيؿعف  ف بلً 
 وفيما يمر عرض لبعض هذا النماذج فيما يمر :  العممء
 مبدارس التعليه الجاىوي  املواطية الرقنية تفعيل أخالقياتالينوذج األمريكي يف أواًل: 

الواليات المت دة األمريكية العديد مف اإلجرامات لنشر المواطنة الرممية بيف طبلب اتبعت 
المدارس الوانوية والتء تقوـ عمر  رورة تكامؿ المنظومة المدرسية ككؿ فء تنمية وقافة 

 المواطنة الرممية لدى التبلميذ مف  بلؿ:
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يمية فء المناهج الدراسية لنشام شبكات الكترونية تعميمية مف أجؿ دمج التكنولوجيا التعم -0
جرام  ال الية  والتء يمكف لممعمميف مف  بللها است داـ شبكات التواصؿ االجتماعء واال
تقييـ لمطبلب مف  بلؿ تمؾ الموام   وشرح الدروس بأسموب يراعء الاروؽ الاردية بيف 

واإلنترنت  والشبكات اإللكترونيةالطبلب وذلؾ عبر شبكات التواصؿ االجتماعء 
(Winn,2012,11-12). 

المواطنة الرممية مف  بلؿ اتباع األسموب المناسب بالتااعؿ  أ بلميات مياـ المعمـ بنشر -8
لبنام  -أيً ا -م  الطبلب والمعمميف عبر شبكات اإلنترنت  ويتـ تشجي  المعمميف

 العبلمات م  الطبلب مف  بلؿ التواصؿ معهـ عبر الشبكة.

م  االلكترونية التعميمية ا منة  واالنتقاؿ ا مف مف تدريب الطبلب عمر الد وؿ للر الموا -5
 موم  للر   ر  وم اولة االن راط فء المجتمعات االلكترونية ال ديوة.

المواطنة الرممية فء موانينها  أ بلميات كما مامت الواليات المت دة األمريكية بت ميف 
 ويظهر ذلؾ فء:

التواصؿ وموام   اإللكترونية شبكاتالالتزاـ جمي  المدارس باست داـ برامج لؤلماف عمر  -
 &Blevins, LeCompte)نترنت كما فء والية فرجينيااالجتماعء واإل 

Wells,2014,36-37). 

وتدريب الطبلب عميها لنشر وقافة   التزاـ المدارس الوانوية بتدريس المواطنة الرممية -
واتباع أسموب المشروعات الب وية مف أجؿ النهوض بمستوى التمميذ  المواطنة الرممية

 ومهارات  كما فء والية كينوشء.

مية واالست داـ المواطنة الرمأ بلميات كما تقـو الواليات المت دة األمريكية بعمؿ برامج 
الرممية م  البيئات  التعامؿ والتء تهدؼ للر غرس ميـ وأ بلميات؛ لكترونيةا مف لمشبكات اإل 
بيف  وال بلفات اليومية المشاجرات مف الرممية الدراما تجنب  بلؿ مف بم تمؼ أنواعها

مجهوليف فء الشبكات االلكترونية  م  التواصؿ بم اطر الوعء وتاعيؿ اإلنترنت  عبر األصدمام
 .(Choi,2016,577-578)الم تماة
منها كياية التعامؿ م  التهديدات والتء المهمة  المو وعات مف العديد البرامج هذا وتقدـ

 الاكرية  الممكية  قوؽ  مايةو لئلنترنت   المساوؿ غير م اطر االست داـو االلكترونية  

 الذكء  عمر الهاتؼ ال ماية برامج توبيت مهارات اكتسابو   روالنش التأليؼ  قوؽ موانيفو 
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-Snyder,2016,89) الرممية واكتساب المهارات الذكء  الهاتؼ فء ا ماف لعدادات تاعيؿو 

90). 
 منها فيديوهات تااعميةوالتء  التكنولوجيةالبرامج العديد مف الوسائط   هذا تست دـكما 

 االست داـ ا مف لمشبكات االلكترونية  دليؿو  لرشادية  نشرات وللكترونية  نشراتو تعميمية  

-Farmer,2015,389)تعميمية أفبلـو   تقديمية بوربونت عروضو للكترونية    مقاالتو 

390). 
تسػت دـ نمػوذج دائػػرة التعمػيـ لتنميػػة مهػارات المواطنػػة  والمسػتقري لهػذا البػػرامج يجػد أنهػػا

الرممية بأمريكا مف  ػبلؿ ا تيػار مو ػوع  ػاص بالمواطنػة الرمميػة ودراسػت  وب وػ  بإسػت داـ 
 تيػػارا المو ػػوع الػػذي يػػتـ االت ػػاور  ػػوؿ و  ؛أسػػموب العصػػؼ الػػذهنء ومجموعػػات المنامشػػة

 لمب ث  تر يتـ الوصوؿ للر نتائج ومقتر ات والعمؿ عمر ت قيقها.
للر أشكاؿ برامج المواطنة الرممية بوالية فموريدا  (Lindsey,2015)دراسة وأشارت 

 -فيما يمر:  األمريكية
  برامج المواطنة الرمميةلجاف المهاـ : التء تشكؿ ألغراض عميا موؿ تقويـ. 

  جماعػػات النصػػح: التػػػء تتنػػاوؿ م ػػايا م ػػػددة موػػؿ أسػػاليب تنميػػػة المواطنػػة الرمميػػة عنػػػد
 المعمميف والطبلب.

  دا ػػػؿ المنػػاطؽ التعميميػػة لتقػػديـ  ػػػدمات مت صصػػة    يػػث تػػػتـ وتكػػوف : ال ػػدماتمراكػػز
االستعانة بأع ام هيئػة التػدريس بكميػة التربيػة لممشػاركة فػء و ػ   ليػات لتنميػة المواطنػة 

 ة.الرممي

  بػػػرامج لجػػػاف االعتمػػػاد : التػػػء ت ػػػتص بتػػػدريب المعممػػػيف عمػػػر المواطنػػػة الرمميػػػة  واعتمػػػاد
 . المواطنة الرممية

وفء والية أنديانا األمريكية تـ اعتماد نموذج التعميـ لماهـ باست داـ التكنولوجيا مف 
تاساراتهـ  بلؿ موم  شبكة المعمومات الدولية لمساعدة المعمميف والتبلميذ فء الرد عمر اس

التواصؿ عف بعد واست داـ أسموب  ؿ المشكبلت دا ؿ الشبكات االلكترونية و عف طريؽ 
 جرة الدراسة  وصمـ هذا الموم  بواسطة  برام التكنولوجيا بكمية التربية وال برام التربوييف 

ة وذلؾ إل داث التكامؿ بيف ال برات وتنمي ؛المعمميف المتميزيف فء مجاؿ التكنولوجيا وبعض
متدت لتشمؿ الطبلب المعمميف االمواطنة الرممية  وجدير بالذكر أف  دمات هذا المشروع 
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يتمكنوا مف ال صوؿ عمر المعمومات فء أي مكاف وفء مف أجؿ أف لتنمية مهاراتهـ الرممية؛ 
 أي ومت بسهولة.

مف وغيرهـ والمعمميف التكنولوجيا  وقامت الواليات المتحدة من خالل االستعانة بقادة
المنهج في التعميم قبل جزءًا أساسيًا من  المواطنة الرقمية عمى أن تكون أع ام المجتم 

المواطنة أ بلميات لجأت بعض الواليات للر ت ميف  لم يقتصر األمر عمي ذلك بلو ؛ الجامعي
 :(Curran& Ribble,2017,37-38)الرممية فء ماانينها كا تء

 .الرمميةنة المعمومات تتعامل مع موضوعات المواط والية ميسوري وضعت معايير لتعميم    -
 .وعمر جمي  المدارس االلتزاـ ب  امجًا لؤلماف عمر اإلنترنتنوالية فيرجينيا تست دـ بر  -
في األماكن وخاصة  لمنع المواقع المتطرفة أو المخمةوالية ماساشوسيتس وضعت قوانين  -

 .رنتتاإلن التي توفر خدمات
  .المواطنة الرممية عمر بكؿ مستوى دراسءوتدريب الطبلب  سيتدر ب تقـووالية كينتوشء  -
أ بلميات  بتدريب الطبلب عمرالمركز األكاديمء لمتطوير التربوي فء أمريكا  ويقوـ  

 والحوكمة، والقانون : مدخل تدريس التاريخهءو ستة مدا ؿ الرممية مف  بلؿ  المواطنة
  و برات التعمـ النشطة موؿ التعمـ بال دمة  واالجتماعية والمناقشة الموجهة لمقضايا المدنية

 في والمشاركة  م اكات العمميات واإلجرامات الديمقراطية ومدخل  وأنشطة المناهج اإلورائية
 .(Choi,2016,573)إدارة المدرسة

بالمدارس مف  كما مامت الواليات المت دة األمريكية بتعزيز أ بلميات المواطنة الرممية
التء ّصممت لمتكنولوجيا الرممية و االست داـ المساوؿ  ما ُيعرؼ بوويقة سياسة بلؿ 

ويمكن من خاللها تعزيز  المنشآت التعميميةفء  لممساعدة عمر تعريؼ مواعد است داـ التقنية
تعمؿ و ومائية لمن  االست داـ ال اطا لمتقنية واإلنترنت وسيمة  والتء تعد سموكيات المواطنة

 &Krutka) ات اذها:التء تـ  اإلجراماتومف ت المناسبة  لمسموكياوج  مك
Carpenter,2018,53-54) 

وبيف ت قيؽ ، وبين المقدرة والحذر  وُيقصد ب  الموازنة بيف الارص والمساوليات :التوازف -
 .الذات واالنتمام لممجتم 

الش ص لناس  ل رر  وتعنء لدراؾ أف السموكيات عمر اإلنترنت مد تادي :السبلمة واألمف -
دراك . ل صوصيت  وا تراـ  صوصية ا  ريف أو لآل ريف كما تشمؿ  ماية الش ص وا 
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 .ال ارة وغير المناسبة لكترونيةالمواقع اإل
دراك   الشبكات اإللكترونيةوُيشير للر فهـ ا وار المدمرة لمتنمر عبر  االلكترونء: التنمر - وا 

 .المساوؿوالسموك  والرحمة  الش صيةانتهاؾ لممبادي األ بلمية والنزاهة  أنه
والتقنيات األ رى  وتشمؿ فهـ ا وار السمبية الست داـ الهاتؼ الم موؿ :المواد اإلبا ية -

 .اللتقاط وبث الصور اإلبا ية
والوعء   لآل ريف وتشمل احترام حقوق الممكية الفكرية :حقوق التأليف والنشر واالنتحال -

دوف لذف يعتبر  الشبكات والوسائط اإللكترونيةبأف است داـ الم توى والمواد المتوافرة عمر 
 .غير مانونء وغير أ بلمء

 باملدارس الجاىوية املواطية الرقنية تفعيل أخالقياتالينوذج الربيطاىي يف ثاىيًا: 

ا مف لمشبكات  المواطنة الرممية واالست داـأ بلميات تقـو لنجمترا بعمؿ برامج 
 است داـ عند األ بلمية السبلمة نا ية مف الطبلب ا تياجات والتء تهتـ بتمبية االلكترونية

 تعزيز للر الرممية المواطنة أ بلميات برامج تسعر ؛ ووالشبكات االلكترونية الرممية األجهزة

  د م اطريجابية اإل القيـ واأل بلميات عمر وال ااظ التكنولوجيا ألدوات ا مف االست داـ

 بالتنوع يتصؼ البرامجهذا  م توى أف كما  التء مد يتعر وف لهاالتكنولوجيا االلكترونية 

   مايتهـ فء أساسء الطبلب كعنصر م  المستمر والنقاش ال وار أهمية عمر ويركز  والوامعية
 . (Sheahan,2014) غير ا مف لمتكنولوجيا االست داـ م اطر مف لموماية ومعياًرا

المواطنة الرممية بالمدارس أ بلميات لتاعيؿ  البرامج كما تقـو انجمترا بعمؿ الكوير مف
 ا مف االست داـ :المهمة منها المو وعات مف العديدبتقديـ  وتقـو هذا البرامج  الوانوية

 معمومات والذي يت مف الشبكات والوسائط اإللكترونية سبلمة برنامجو التكنولوجيا   ألدوات

 االلكترونية و اصة الشبكات التعميمية  الشبكات فء عمر ال صوصية ال ااظ أهمية  وؿ
 د وؿ وم اطر الم تص  المركز للر لها الطبلب يتعرض التء اإلسامة عف اإلببلغ وأهمية

 فء الرممية لؤلجهزة ال اطا االست داـ وموام  العنؼ  وم اطر  اإلبا ية  للر الموام  الطاؿ

 . (Netwong,2013,137)الورؼ المومقة
 عمر أنشطت   وؿ والت دث ال وار عمر الطاؿ تشجي وتعمؿ هذا البرامج عمر 

كاإلشاعات  اإلنترنت شبكة فء الم اطر  وؿ الطاؿ ومنامشة  الشبكات والوسائط اإللكترونية
 شبكة عمر والعري الجنسية الصور مشاهدة تجنيب الطاؿو   واأل بار الكاذبة والتشهير بالزمبلم



 م0100( 41) -0ج-أبريلعدد                                                   ...    أخالقيات المواطنة تفعيل آليات

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 066 - 

يجابية سميمة تنمية اتجاهات عمر الطاؿ مساعدةو  اإلنترنت   &Orth)ن و زمبلئ  ومعممي  واال

Chen,2013,58) . 
 صور فيديوهات تعميمية  موؿ: اإللكترونية الوسائطالبرامج العديد مف هذا وتست دـ 

 نصائح مقاالت للكترونية  مصيرة  أفبلـ للكترونية  نشرات تو ي ية  بيانات ورسومات

رشادات  (Jones & Mitchell,2016,2068).واال
 8102وتـ تطويرا سنة  8102 سنة الب وء  المدرسء التعميـ مركز تأسيس كما تـ
 التعميـ م افظات  ومجالس المعمميف تدريب ومراكز الجامعات م  التعاوف والذي يقوـ عمر

 التااعمية دراسة العبلمات  بلؿ مف المواطنة الرممية تعميـ تمكيف ويسعر للر والمدارس
مف  بلؿ  وتعميمهـ بالمدارس    ورهـ أونام الطبلب يتمقاا الذي التعميـ بيف المتبادلة

 التعمـ لجرام ورض؛ بالوانوي التعميـ أب اث و دة لنشام وتـ. الوسائط التكنولوجية ال ديوة
  وأ بلمهـ الطبلب وميـ درجة المواطنة عمر وتأويرا باست داـ التكنولوجيا الرممية االستكشافء

(Manzuoli, Sánchez& Bedoya,2019,13-14) . 
 أجؿ ،؛ مفGlobal Citizenship Unitالمواطنة العالمية) تـ لنشام و دةو 
التر  المشروعاتومف أمومة   التعميـوأتمتة  بعولمة المتعمقة واألب اث المستدامة  التنمية

 المدارس والجامعات  فء المواطنة الرمميةأ بلميات  وتعزيز العالء التعميـ تقـو بها:تدويؿ
الدولء  الاهـ المستدامة  وتعزيز التنمية أجؿ مف التعميـ  بلؿ مف االجتماعية القيـ وتاعيؿ

 والواليات بريطانيا فء المدارس بيف التبادؿ  بلؿ مف باست داـ تكنولوجيا التعميـ الرممية
 ال ادي لمقرف المواطنة الرممية نماذج ـ بها مشروعالتر تقو  المشروعاتالمت دة  ومف أمومة 

 . (Karaduman,2019,96-97)والعشريف 

 المواطنة الرممية مف  بلؿ ما يمء:أ بلميات تاعيؿ وتعمؿ المدرسة فء بريطانيا عمر 
فػػء  مػػبلت مكاف ػػة الجوانػػب السػػمبية لممواطنػػة الرمميػػة اعتمػػاًدا عمػػر  لشػػراؾ المعممػػيف -0

 وقافتهـ وكاامتهـ الرممية واستعمالهـ لؤلساليب التربوية ال ديوة.

 تعاوف المدرسة م  أوليام أمور الطمبة فء نشر وقافة المواطنة الرممية . -8

دادهـ بالمعرفػػػة تعمػػػيـ الطمبػػػة كيايػػػة مواجهػػػة القػػػيـ واأل بلميػػػات السػػػمبية مػػػف  ػػػبلؿ لمػػػ -5
 والمهارات البلزمة لتبنء مهارات المواطنة الرممية السوية .
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تعاوف المدرسة م  الماسسة التربوية بعقد ندوات رمميػة  وتشػكيؿ لجػاف  اصػة لمتوقيػؼ  -2
الرممػػػء  والعمػػػؿ عمػػػر تنظػػػيـ معػػػارض بأ ػػػدث الوسػػػائؿ التعميميػػػة التو ػػػي ية ال اصػػػة 

 بالمواطنة الرممية.

 أ بلميات البريطانء لمتكنولوجيا رايت  لممدرسة فء تربية أبنائها عمرومد  دد المركز 
 المواطنة الرممية وت قيؽ التربية فء العصر الرممء  وذلؾ مف  بلؿ الم اور ا تية:

 احملور األول: دور الطالب:

تربوًيا عاًما فء هذا العصر الجديد  مر الماسسات التربوية أف ت   لطاراً ينبوء ع 
 ،:822-822  8106ا تياجات الطالب فء العصر الرممء تتموؿ فء)عوض   يشتمؿ عمر

 لعطام الطالب مدًرا مف المساولية التعميمية. -

 لشراؾ الطالب فء العممية التعميمية. -

 أف يستايد الطالب مف فرصة تعمم  فء أي ومت  وفء أي مكاف فء العصر الرممء. -

را عمر تمقء المعمومة وفقط بؿ يسعر تشجي  الطالب ليكوف طالًبا نشًطا  ال يتومؼ دو  -
 لم صوؿ عمي  عبر الوسائؿ التكنولوجية الم تماة.

 احملور الجاىي: دور املعله:

ينبوء توفير كامؿ اإلمكانيات والدورات التدريبية  تر يمكف أف يست دـ المعمـ الوسائؿ  
-Scardamalia et al.,2012 ,153)التكنولوجية الم تماة فء العصر الرممء  وذلؾ مف  بلؿ 

154): 
 جعؿ المعمـ أكور مدرة عمر لنتاج الوسائط المتعددة التء تساعدا عمر تاعيؿ التعمـ. -

 توفير كافة الوسائؿ التكنولوجية البلزمة فء المدرسة. -

 است داـ مصادر التكنولوجيا لبلن راط فء تنمية مهنية مستمرة وتعمـ مدى ال ياة. -

زمة لصن  مرارات واعية  وؿ است داـ التكنولوجيا فء دعـ تقييـ الممارسات المهنية البل  -
 تعمـ الطبلب.

است داـ التكنولوجيا لمتواصؿ والتعاوف م  األمراف وأوليام األمور والمجتم  الم مء األكبر  -
 بهدؼ رعاية ودعـ تعمـ الطبلب.

الست داـ أدوات تاعيؿ أسموب ال وار والمنامشة لتعميـ الطبلب مهارات ا تراـ  رام ا  ريف  -
 التكنولوجيا ومصادر المعمومات لزيادة اإلنتاجية األكاديمية.



 م0100( 41) -0ج-أبريلعدد                                                   ...    أخالقيات المواطنة تفعيل آليات

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 766 - 

لظهار اتجاهات ليجابية ن و است دامات التكنولوجيا التء تدعـ التعمـ مدى ال ياة  -
 والتعاوف واالهتمامات الش صية واإلنتاجية.

دى ال ياة بما االشتراؾ فء الارص القائمة عمر التكنولوجيا لئلعداد المهنء والتعمـ م -
 فء ذلؾ است داـ التعمـ عف بعد.

 ترؾاست داـ المعرفة الرممية بطرؽ  منة ومانونية  ويعمؿ عمر بنام بيئة للكترونية يش -
 فيها الطبلب م  المعمميف.

 باملدارس الجاىوية الينوذج الصيين يف حتكيل املواطية الرقنيةثالجًا: 

م عمى تحسين دمج التكنولوجيا  0202في الصين وزارة التربية والتعميم  تقـو راية
مف  بلؿ مجموعة مف العمميات  المواطنة الرقمية أ بلمياتوتفعيل الرقمية 

 : (Armfield& Blocher,2019,472)وهء
نشام مراكز لتكنولوجيا المعموماتفء النظاـ التعميمء دمج تقنية المعمومات  -  بالمدارس. واال
 استخدام تكنولوجيا التعميم الرقمية بالمدارس. عند ن اإللكترونيااألم -
التعميـ  واستخدام  من خالل منهجية التعميم والتعمم المبتكرة :المتنقؿاستراتيجيات التعمـ  - 

تمكف الطبلب مف التعمـ فء ؛ ب يث ال ديوةوتزويد الطبلب بأجهزة التعمـ  المتنقؿ اإللكترونء
 . أي ومت وأي مكاف

أ بلميات دعم خطة  النظاـ التعميمء الصينءومف أهـ المبادرات التء ات ذها 
دمج المواهب الطبلبية مف  بلؿ تهدؼ للر جذب والتي ؛ المواطنة الرقمية والمواهب الطالبية

التنمية الشاممة لمطبلب؛  تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت فء التعميـ بشكؿ مبتكر لت قيؽ
ويتحقق  ،فء الصيف الشامؿ لمتعميـ؛ وتسهيؿ تطوير التعميـ المبتكر والمتوازفودعـ اإلصبلح 
 :(Krutka& Carpenter,2018,52)ذلك من خالل

 تنمية اإلتجاهات الوطنية والقيمية عند الطبلب مف  بلؿ المناهج الدراسية. -
 والمعمميف.المعموماتية بيف الطبلب الرممية و تعزيز م و األمية  -
 .التكنولوجيا الرمميةتشجي  وتعميؽ التعميـ مدى ال ياة باست داـ  -

ـ مشروع دورات التعميـ عبػر الايػديو 8100أطمقت وزارة التعميـ الصينية فء عاـ ومد  
أ بلميػات بهػدؼ تعزيػز  Quality Video Online Courses (QVOC)ذات الجػودة العاليػة 

وتػـ   المػوارد الرمميػة لممنػاهج الدراسػية عاليػة الجػودةالوصوؿ للر المواطنة الرممية مف  بلؿ 
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 ,Yang& Kinshuk).  ـ8107-8100 ػػبلؿ الاتػػرة  QVOCs 0111الت طػػيط لبنػػام 

2017, 31) 

 ؛التعميـ الصينء تطوير اتمف مبادر  مهماً جزًما  المواطنة الرمميةوتعد تكنولوجيا 
واستكشاؼ طرؽ  ودعم المواطنة الرقمية، بهدف تعزيز التحديث والتحول واالبتكار في التعميم

يحقق المواطنة الرقمية العادلة، ويتم وبناء نظام تعميمي   التعميـ المناسبة لمجتم  المعمومات
 : (Gleason& Gillern,2018,207)ذلك من خالل

تقنية المعمومات عمى المعمميف والطبلب تدريب التنمية المهنية المستدامة مف  بلؿ  -
وتقديم دورات إلزامية وطنية  وتوظياها التوظيؼ األموؿ فء العممية التعميمية  واالتصاالت

لرساؿ موارد التعميـ الرممء للر كؿ موم  تدريس عبر األممار  وتحسين جودة التعميم؛ ويتم
 .الصناعية

تعميمية  تزويد كل مؤسسةو  ات المعمومات الرمميةربط الماسسات التعميمية مف  بلؿ شبك -
 المناسبة. لكمبيوتر والبرمجياتبأجهزة ا

لبلست داـ ا مف لمشبكات دورات وعمؿ  رمميةربط الاصوؿ الدراسية بمصادر تعمـ  -
 . وكياية است دامها بالطريقة السميمة نشر المصادر التعميميةل المدارسفء  اإللكترونية

اإلنترنت عبر إنشاء فضاءات تعمم من خالل : عبر الشبكاتربط الطبلب فء ف امات تعمـ  -
مكن توجود منصة خدمة    ف بل عفاإلنترنتمنصة اجتماعية عمر شبكة  في بناء

ت سيف مدراتهـ باعالية فء است داـ تكتولوجيا المعمومات من  المعممين والطالب
 .واالتصاالت

بناء نظام خدمي سحابي مترابط  من خالل: منصة ال دمات العامة لمموارد التعميمية -
ال وسبة الس ابية لتسهيؿ مشاركة الموارد والبرمجيات واألجهزة وتقميؿ  مدعوًما بتقنية

المعمومات واالتصاالت فء الماسسات التعميمية؛ لت سيف  تكماة وصعوبة دمج تكنولوجيا
 .جودة الب ث والتدريس

المواطنة الرممية فء الصيف عمر مجموعػة مػف المبػادي األساسػية والتػء ت كػـ  وتقـو
 سموكيات المعمميف والطبلب دا ؿ المدارس وهء:

النزاهػػة: وهػػء أف يعمػػؿ المعمػػـ عمػػر  دمػػة الطػػبلب وتعزيػػز الوقػػة المتبادلػػة فيمػػا بيػػنهـ    -0
عبلم مصم ة الوطف والمنظمة عمر أي مصم ة  اصة.  واال
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معنر الوعء بالموائح والقوانيف المنظمة لمعمؿ والعمؿ عمر تطبيقهػا وفقػا ا تراـ القانوف: ب -8
 لمظروؼ واأل واؿ التء تمر بها المدارس  ونشر وقافة ا تراـ القوانيف.

االجتهاد: بمعنر أف يبذؿ المعمـ كؿ جهػدا لت قيػؽ العدالػة اإلجرائيػة دا ػؿ المدرسػة  وأف  -5
 يتجنب السموكيات المشينة.

تقػػػديـ ال ػػػدمات والنصػػػي ة لممعممػػػيف والطػػػبلب بصػػػرؼ النظػػػر عػػػف  ال ياديػػػة: بمعنػػػر -2
 معتقداتهـ ال اصة.

  المواطنة الرمميةأ بلميات لتاعيؿ كما تبنت الصيف نموذج المدرسة الوانوية اإلبداعية 
وتعتمد هذا المدرسة بشكؿ أساسء عمر التوظيؼ الجيد والاعاؿ لمتكنولوجيا المتقدمة فء 

وأهـ ما يميز هذا المدرسة أنها   فء تنمية مهارات المواطنة الرممية التعميـ والتعمـ و اصة
تعد موام  عمؿ وليست مدرسة بالماهـو التقميدي  والتكنولوجيا فء كؿ  جرة دراسية 
والمقررات بيئية أو متدا مة الت صصات تقوـ عمر أساس المشروع  وكؿ طالب يت رج ب قيبة 

يا فء المدرسة اإلبداعية تدعـ كافة جوانب العمؿ أو سجؿ رسمء رممء  كما أف التكنولوج
دا ؿ المدرسة سوام مف  يث تصميـ المبنر أو البرامج التعميمية  فالمبنر المدرسء مقسـ 

 :،286-287  8106)جايؿ  للر
  اسب   يمكف جمي  الطبلب مف التعامؿ المعامؿ الم تماة مف  بلؿموم  للكترونء 

 الش صء.

 مشروعات عمؿ المشروع   يث يعمؿ الطبلب فء فرؽ عمر ت طيط وبنام  استديوهات
 .لبداعية

 .ماعات اجتماعات وعروض لمم ا ريف الزائريف ومشرفء موم  المدرسة عمر اإلنترنت 
 المواطنة الرممية مف  بلؿ العناصر ا تية:أ بلميات وتعمؿ المدرسة فء الصيف عمر تنمية 

فػء تعمػيـ أبنػائهـ مهػارات المواطنػة الرمميػة فػء المنػزؿ  ا بام: مف  ػبلؿ مشػاركة ا بػام -0
عػػف طريػػؽ تزويػػدهـ بالمعمومػػات ومهػػارات التعمػػيـ  وتنميػػة الظػػروؼ المنزليػػة التػػء تسػػاند 

 وتدعـ عممية التعمـ.

التطوع:  يث تشرؾ المدرسة ا بام كمتطوعيف مػف  ػبلؿ تقػديـ فػرص متنوعػة لممشػاركة  -8
 دؼ ت سيف مهارات المواطنة الرممية.واإلسهاـ فء األنشطة المدرسية به
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التعاوف م  المجتم :  يث تعمؿ المدرسة عمر تمبية ا تياجػات المجتمػ  مػف المتعممػيف   -5
عف طريؽ التعاوف بيف المدرسة والمنظمات المجتمعية والكميػات والجامعػات بهػدؼ تنميػة 

 مهارات المواطنة الرممية  وتنمية تعمـ الطبلب.

بهػػدؼ تنميػػة مهػػارات المواطنػػة  ؛  اتصػػاؿ المدرسػػة باألسػػرةاالتصػػاؿ: عػػف طريػػؽ تشػػجي -2
 الرممية  عف طريؽ الزيارات المنزلية  واست داـ وسائؿ التكنولوجيا ال ديوة.

عمر تمبية المبادرات اإلبداعية لمواجهة الت ديات الصينية  وزارة التعميـ كما تعمؿ
  والوقافيةمف  بلؿ المشاركة فء أشكاؿ م تماة مف األنشطة االجتماعية  المتسارعة  وذلؾ

  وذلؾ مف  بلؿ ما يمء: ؛المواطنة الرمميةأ بلميات  بتاعيؿ واالهتماـ 
 وربطها باألهداؼ  المواطنة الرممية أ بلميات لصبلح المناهج الدراسية عف طريؽ دمج

 اإلنمائية لمتعميـ مف أجؿ  دمة المجتم .

   ن و التعميـ غير الرسمء وريادة األعماؿ االجتماعية مف أجؿ الق ام  وزارة التعميـتوج
 عمر الاقر والجهؿ والبطالة وت قيؽ المساواة.

  و ماف   ل دمة األسواؽ العالمية والمتطمبات الم مية لممجتم  فرؽ التعمـ الب ويةتعزيز
 .التواصؿ الاعالء وتبادؿ المعمومات م  جمي  أص اب المصم ة

  واأل بلميات التدريس عمر أساس أهداؼ تعميمية تقوـ عمر التاكير النقدي  والقيـ 
 عمر الب وث ذات األساس األ بلمء. بؿ أي ا ليس فقط عمر المهارات والكااماتوالتركيز 

  وبنام   المواطنة الرممية وأ بلمياتوالطبلب بمااهيـ  المجتم  المدرسءتوقيؼ أع ام 
 ز العمؿ التطوعء كجزم مف التعمـ.نظاـ لممكافأة لتعزي

 االستاادة بشكؿ أف ؿ مف مطاعات المعرفة البارزة وتعزيز التميز. 

المواطنة الرممية بالمدارس الوانوية يت ح أنها تاعيؿ أ بلميات نماذج  لستقراممف و 
 وهء: العناصرركزت عمر مجموعة مف 

والسموكيات  األ بلمياتو   معايير االست داـ المقبوؿ لمتكنولوجيا بالمدارس  وغرس  -
 الص ي ة لدى الطبلب

 رورة تكافا الارص أماـ جمي  الطبلب فيما يتعمؽ بالتكنولوجيا كأ د متطمبات المواطنة  -
الرممية   يث العمؿ عمر توفير ال قوؽ الرممية المتساوية ودعـ الوصوؿ اإللكترونء  
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ومف وـ فإف اإلمصام اإللكترونء يجعؿ مف العسير ت قيؽ النمو واالزدهار  يث لف 
 المجتم  يست دـ هذا األدوات التكنولوجية بزيادة مستمرة.

 .وت قيؽ العدالة واإللكترونية الطبلبجمي  ل رورة توفير البنية الت تية  -
 .لمتكنولوجياا تراـ القوانيف الرممية والت ذير مف االست داـ غير األ بلمء  -
واكتساب مهارات م و األمية   المواطنة الرممية أ بلميات تدريب وتوقيؼ الطبلب عمر -

 المعموماتية.
المواطنة الرممية  مف  بلؿ تمكيف أ بلميات تطوير البيئات التعميمية مف أجؿ التربية عمر  -

مدادهـ  الطبلب مف التعامؿ م  العالـ الرممء وما أنتج  مف أدوات ووسائط تعميمية  واال
بإطار معرفء ياهمهـ لاهـ تأوير المواطنة الرممية عمر  ياتهـ وكياية ت قيؽ الاائدة 

 .المرجوة منها بطريقة ليجابية و منة
كنولوجية الت اإللكترونية والوسائط  وؿ الشبكاتبمجموعة مف المهارات  الطبلبتزويد  -

فء مجاؿ است دامات تويتر والتدويف اإللكترونء والايسبوؾ  ل افًة للر لكساب  و اصة 
 القدرة عمر است داـ بعض الموام  اإللكترونية الشهيرة لورض التعمـ والدراسة.

 اإلنترنت.و  شبكات التواصؿ التصرؼ بمساولية عند التااعؿ م  ا  ريف عبر -

 . الوسائط التكنولوجية عامؿ معهـ عبرمراعاة  قوؽ ا  ريف عند الت -
 تو يح م اطر الموام  اإللكترونية الم ظورة  والتاريؽ بيف ما هو ليجابء وما هو سمبء. -

نشر وقافة االست داـ ا مف والتعريؼ بآوار الم اطر الجسدية والناسية ال ارة عند  -
 االست داـ.

لوجيا المعمومات بشكؿ فعاؿ  رورة وجود تشريعات تت مف  وابط ومعايير است داـ تكنو  -
 مف أجؿ ال ااظ عمر سبلمة الطبلب و صوصيتهـ وص تهـ

المواطنة  بقيـالطبلب  وتوعيةالمواطنة الرممية  أ بلميات تدريب المعمميف عمر تدريس  -
الشبكات والوسائط الرممية  واالهتماـ بت ميف م ايا ومو وعات السبلمة عمر 

 فء المناهج الدراسية اإللكترونية

رف  مستوى ال ماية اإللكترونء  وتقميؿ ا وار السمبية االست داـ لئلنترنت عمر ال ياة  -
 الوامعية.
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يف ضةو  بعة     مبصةر الرقنيةة باملةدارس الجاىويةة    أخالقيات املواطيةة   تفعيل احملور الرابع : متطلبات

 اليناذج العاملية

مػػف أف  بمصػػرالرمميػػة بالمػػدارس الوانويػػة أ بلميػػات المواطنػػة  تاعيػػؿ تنطمػؽ متطمبػػات
وهويػة الطالػب مػف جهػة   الرمميػة تعمػؿ عمػر ال اػاظ عمػر هويػة المجتمػ  مػف جهػةالمواطنة 

أ رى  كما أنها  رورة مم ة فء لمواجهػة التمػوث التكنولػوجء والوقػافء الػذي يواجػة المػدارس 
 المتطمبػػاتمجموعػػة مػػف المواطنػػة الرمميػػة بالمػػدارس الوانويػػة أ بلميػػات تت ػػمف و  .الوانويػػة

 التالء: الشكؿ مفالمترابطة والمتااعمة والتء ياور كؿ منها فء ا  ر ويتأور ب   كما يت ح 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 اٌّٛاطٕت اٌزلّيت ببٌّذارص اٌثبٔٛيتتفعيً أخالليبث ( ِتطٍببث 6) رلُ شىً

تت مف المواطنة الرممية بالمدارس الوانوية أ بلميات يت ح مف الشكؿ السابؽ أف 
 وهء : األبعاد رئيسة تمومها أرب  دوائر متااعمة  تشير للر تكامؿ تمؾ متطمبات أرب  

مانونية/ان باطية ولتاعيؿ هذا    تربوية/ميمية  تكنولوجية/تعميمية  ميادية/لدارية متطمبات
 ها  ويمكف تو يح ذلؾ فيما يمر:ت قيقالمتطمبات هناؾ بعض ا ليات التر تسهـ فر 

أواًل: المتطمبػػات القيمية/تربويػػة: يقصػػد بهػػا مجموعػػة العمميػػات التػػء تقػػـو بهػػا مػػدارس التعمػػيـ 
وعػػػػء الطػػػػبلب بالمبػػػػادي واأل بلميػػػػات المتعمقػػػػة بكيايػػػػة اإلسػػػػت داـ ا مػػػػف الوػػػػانوي  لتعزيػػػػز 

ومػف بػيف ا ليػات المواطنػة الرمميػة   لتاعيؿ أ بلميػات؛ الوقافية المموواتلمتكنولوجيا وال د مف 
 تسهـ فء ت قيؽ ذلؾ:مد التء 

متطمبات 
 تربوية/

 متطمبات
متطمبات المواطنة  /ان باطيةمانونية

الرممية بالمدارس 
 الوانوية

 متطمبات
 لداريةميادية/

 متطمبات
تكنولوجية/تعم

 يمية
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 رص القادة عمر التعامؿ م  أع ام المجتم  المدرسء المجموعة بقيـ العدالة بصرؼ  -
 .النظر عف ال بلفات الش صية واألهوام الذاتية

تشجي  ال وار التاكري وجعم  مصدرا أساسيا مف مصادر التعمـ  وذلؾ مد ي دث عمر  -
مراجعة وت سيف  لممتعمـومف  بلل  يمكف  لممتعمـمستوى الارد ويسمر بال وار الذاتء 
ريؽ مف  بلؿ ندوات ومد يكوف عمر مستوى الا  افترا ات  التربوية وجعمها أكور مهنية

و مقات نقاش لتبادؿ ال برات والمعارؼ وهذا يوفر فرصا لتعديؿ االفترا ات والممارسات 
 أكور مف ال وار الذاتء .

  ا تراـ ا  رمف ميـ   وما ت توي المواطنة الرمميةبوقافة  الطبلب والمعمميفتوعية  -
تتطمب  هذا القيـ مف مهارات وما    والت سيف المستمر  والشاافية والنزاهة  واألمانة

 .الوانويواستعدادات بمدارس التعميـ 
 بنام االلتزاـ القيمء القائـ عمر مبادي الشورى والشاافية والمشاركة والرمابة الهادفة؛ -

 الطبلب والمعمميف  ف بًل عف العمؿ عمر تطوير مهارات ومدرات ا مفبورض التص يح 
 ياهـ باألعماؿ والمهاـ التء يمكنهـ القياـ بها.باستمرار ومتابعة تقدمهـ  ومف وـ تكم

ن و تطبيقات التكنولوجيا التء تدعـ التعمـ مدى ال ياة   لمطبلبتنمية االتجاهات اإليجابية  -
 والتعاوف  واإلنتاجية.

  ث الطبلب عمر فهـ الق ايا األ بلمية والوقافية واالجتماعية المتعمقة بالتكنولوجيا. -
دا ؿ المدارس مف فء االست داـ المناسب لمتكنولوجيا  القدوة نموذجلعطام العمؿ عمر  -

 جهة ودا ؿ الاصوؿ الدراسية مف جهة أ رى.
التعميمية عقد لقامات توعوية لممعمميف والطمبة  وؿ  ليات التعامؿ السميـ م  الموام   -

  وتوزي  نشرات توقياية عمر الطمبة الشبكات والوسائط اإللكترونيةعبر  والتجارية
 والمعمميف ومديري الماسسات التعميمية

تنظيـ لقامات تدريبية لتنمية مهارات المعمميف المتعمقة بتنايذ أنشطة تعمـ رممية تراعء  -
الاروؽ الاردية بيف المتعمميف  وتنظـ ندوات وبرامج تعميمية  وؿ أ بلميات التعامؿ 

 التعميـ.الرممء وسبؿ االستاادة مف التقنيات الرممية فء عممية التعمـ و 
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الطبلب  ميمها لورس المدرسية  مف المناهج وتطبيقاتها الرممية المواطنة م ايا طرح -
 الرممية  الميامة مبادي  وؿ بمو وعات الم توى الدراسء ت ميفو  بالمدارس الوانوية 

 .لمتكنولوجيا البلئؽ االست داـ الارد لدى تو ح التء
 .االلكترونء اال تراؽ  االت م  الطبلب  وؿ كياية التعامؿعقد ورش عمؿ م   -
 وميمها الرممية المواطنة مااهيـتدريب المديريف والمعمميف عمر كياية تعزيز وتنمية  -

 .الطمبة لدى ممارستها وطرؽ
  لصد التكنولوجية المست دوات م  التعامؿ أونام اتباعها الواجب لمسموكيات موائـ لعداد -

 ء .التكنولوج التموث ل داث فء ا  ريف م اوالت
  مقاببلت لعداد فء اإللكترونية والشبكات االجتماعء التواصؿ لموام  المدارس استومار -

 السمبية األفكار تويير عمر ومادرة هادفة تكوف ب يث بها والت كـ الطمبة لدى تكنولوجية
  وؿ است دامات التكنولوجيا .
الة  بةب    اإلمكاىةات والتكييةات والوسةائال االلكيوىيةة     جمنوعة مةً   ثاىيًا: متطلبات تكيولوجية/تعلينية:

وصةةول املعلومةةات واملعةةارف الصةةخيخية يف الوقةةا املياسةةب والكضةةا  علةةى الصةةائعات  لضةةناٌ باملةةدارس توفريٍةةا 

 تشَه يف حتكيل ذلك :قد ومً بني اآلليات ال  املواطية الرقنية،  لتفعيل أخالقياتاإللكيوىية؛ 

  وأجهزة وتقنيات رممية  ديوة  وبرمجيات تعميمية رممية لية الكاامةعا توفير شبكة لنترنت -
است دامها وتوظياها فء عمميتء التعمـ بالدراسية  والسماح لممعمميف والطمبة  لمم تويات
 بصورة ص ي ية. والتعميـ

 .األ رى المدارس وبيف بينها المعرفة تدفؽ لسهولة مدرسة لكؿ الكترونية موام  بنام -
و    طة لمتدريب دا ؿ المدارس تت مف برامج لتنمية مهارات است داـ األجهزة  -

التكنولوجية  اصة أجهزة ال اسب ا لء فء معالجة البيانات وتاسيرها لجمي  العامميف 
 بإدارة المدرسة والمعمميف .

ورام لتبادؿ بمراكز التطوير التكنولوجء والمدارس ا  ري؛ المدرسة ربط -   براتال ال برات واال
 .وتعزيز ميـ وأ بلميات المواطنة الرممية.

المعمومات والمعارؼ بصورة  وتبادؿ تدفؽ لتسهيؿ الدا مية لمشبكات الت تية البنية ت سيف -
 .الكترونية مناسبة
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ال اصة باست دـ  تزويد مكتبات المدارس بكتيبات ونشرات ت وي تعرياا لمقيـ األ بلمية -
فء عرض جذاب وممت  مص وبا بنماذج مف الممارسات التء تظهر القيـ  التكنولوجيا

 ودليبل لجرائيا يساعد الطالب عمر تموؿ القيمة .
العمؿ عمر استيعاب النظاـ التعميمء لتقنيات التعميـ ال ديوة عمر ن و مستمر لمواكبة  -

 التطورات والمستجدات المعاصرة وتوظياها لت قيؽ المواطنة الرممية. 

 توفير األدوات والمقاييس المادية وااللكترونية لتقييـ مستويات المواطنة الرممية بالمدارس. -
 لدى الرممية المواطنة تعزيز فء االلكترونء التعمـ أدوات واستومار المناهج  الدراسية  وسبة -

 .الطمبة

تدريب الطبلب عمر كياية التعامؿ م  الم تويات وال دمات عمر الشبكة بالطريقة  -
 لنظامية  التء ت اظ ش صيت  وهويت .ا

تزويد المدارس بمكتبة رممية مجهزة بالتجهيزات المادية والتكنولوجية والمراج  العممية  -
 ال ديوة.

االعبلف عف ميـ وأ بلميات است داـ التكنولولوجيا والسموكيات البلأ بلمية عمر الموام   -
 ـ مف جهة أ ري.االلكترونية لممدرسة مف جهة ووزارة التربية والتعمي

الة  تكةوو بَةا املةدارس الجاىويةة       واملنارسةات ثالجًا: متطلبات قيادية/إدارية: يكصد بَةا جمنوعةة العنليةات    

 تشَه يف حتكيل ذلك :قد ومً بني اآلليات ال  لتخريك األفراد حنو االلتزاو بأخالقيات املواطية الرقنية، 

ألع ام  الناتجة عف است داـ التكنولوجيارصد األ طام و دة لدارية مسئولة عف  بنام -
 المجتم  المدرسء. 

أو ص تهـ هـ ما مف شأن  تعريض أمنمف  بلؿ الشبكات التكنولوجية بكؿ  تعريؼ الطبلب -
 أو سبلمتهـ لم طر.

لكؿ المشكبلت فء ليجاد  موؿ  مساعدتهـبهدؼ  ؛سرعة االستجابة ال تياجات الطبلب -
  والمشاركة فء توفير الدعـ البلـز لهذا صورة  منةالمتعمقة باست داـ التكنولوجيا ب

 .ال موؿ
باعتبارها فرصة جيدة بصورة مستمرة  الوانويلجرام عمميات التقويـ الذاتء لمدارس التعميـ  -

 لموموؼ عمر مدى االست داـ ا مف لمكنولوجيا وت قيؽ المواطنة الرممية.
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غير الئؽ وم ؿ با داب  نشر م توى  وؿ األ رر المترتبة عمر  عقد ورش عمؿ  -
 سامة لذوي اإلعامة الجسدية أو العقمية أو ال سية. واإل  و صوصا التعري والجنس

 التعامؿ وم اطر والمعدات األجهزة م  السميـ التعامؿ كياية عف العامميف لكؿ دورات عقد -
 .عمر الص ة السءم

المعارؼ ماتو ة بشكؿ دائـ إلمكانية ال صوؿ بسهولة عمر ال تصاالاالت العمؿ عمر توافر -
 فء الومت المناسب.المعمومات و 
 .اإلنترنتو   السياسات المتعمقة بالسبلمة واألماف لتقنيات المعمومات بما فيها  دمات  -
رصد الجوائز المادية والمعنوية لمكافأة أي طالب يصدر من  سموكا  سنا ينـ عف ميمة  -

  ونشر ذلؾ فء لو ة الشرؼ ولو ة لعبلنات المدرسة؛  تر يعودا يجابيةرممية ل أ بلمية
 هو عمر تكرارا  ويجذب غيرا مف الطبلب للر ممارسة ناس السموؾ.

 ةهاتفي وأنظمة يةبرنامج تواصمالمتابعة المستمرة م  أوليام األمور مف  بلؿ است داـ  -
لكترونية  ال صوؿ عمر كافة المعمومات عف تيح لولي أمر الطالب االتصال بالمدرسة وتوا 

 .و واجَبات  و غيرها  ابن  موؿ مستواا الت صيمء وم الاات  و درجات 
 تشجي  الطبلب عمر فهـ الق ايا األ بلمية والوقافية واالجتماعية المتعمقة بالتكنولوجيا. -

التنتةع بةاحلكوم   رابعًا: متطلبةات قاىوىية/اىضةباطية: ويكصةد بَةا جمنوعةة الوسةائل الة  يةته مةً خال ةا           

املرتبطةةة  اىتَةةاا الكةةواىنيوااللتةةزاو بالواجبةةات اةةاخ االسةةتخداو اآلمةةً للتكيولوجيةةا الرقنيةةة، واحلةةد مةةً   

 تشَه يف حتكيل ذلك :قد ومً بني اآلليات ال  باملواطية الرقنية، 

 وجود الئ ة لبلن باط التكنولوجء تت مف ميـ وأ بلميات المواطنة الرممية. -
التعريؼ باالست داـ غير القانونء ألية تقنية وا تراـ ال ريات الش صية عقد ندوات  وؿ  -

 .وا تراـ القوانيف المصا بة االعتداؿ فء است داـ التقنية
 أونام معها التعامؿ الواجب الرممية لمواطنةا لرشادات وا  ة وم ددة لممارسات و   -

 .ال ديوة والتواصؿ االتصاؿ وسائؿ است داـ
وجود تعميمات وأنظمة وا  ة تبيف  قوؽ وواجبات أع ام المجتم  المدرسء أونام  -

 است داـ التكنولوجيا الرممية.
التعامؿ م  الرسائؿ السمبية الواردة عبر التقنيات الرممية عقد ورش عمؿ  وؿ كياية  -

 الم افظة عمر الهوية الش صية وال صوصية الرممية.
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 ة و العقوبات المناسبة التء ت د مف السطو االلكترونءو   القوانيف والموائح التنظيمي -
 وت قؽ المواطنة الرممية.

القياـ ب مبلت توعوية مف مبؿ المدارس لكياية التعامؿ م  التكنولوجيا بصورة سميمة دوف  -
 التعرض النتهاكات القوانييف والموائح المنظمة لذلؾ.

ميات المواطنة االلكترونية ووجود وجود جهات معمنة لئلببلغ االلكترونء عف لنتهاؾ أ بل- -
 لجرامات لمردع عند ممارسة السموكيات غير األ بلمية أونام است داـ التكنولوجيا.

تزويد الطبلب والمعمموف ب قومهـ ووجباتهـ مبؿ وأونام وبعد است داـ التكنولوجيا لتنمية  -
 أ بلميات المواطنة الرممية.

 نونء لؤلنظمة التكنولوجية والمعمومات.ممارسة الطبلب لبلست داـ المساوؿ والقا -
تعريؼ الطبلب بال دود وال قوؽ عند التعامؿ لمش ص عند التعامؿ م  التقنية ومعرفة ما  -

 هو مبلئـ وغير مبلئـ أو غير مانونء وعمي  أف يعرؼ نظاـ مكاف ة الجرائـ المعموماتية
تء يستطي  بها كشؼ تدريب الطبلب عمر كياية  ماية البيانات اإللكترونية والطرؽ ال -

 اال تياالت لورض السرمة أو غيرها مف الممارسات
تدريب الطبلب عمر التعامؿ القانونء بصدؽ ونزاهة وسموؾ أ بلمء فء است داـ تكنولوجيا  -

 المعمومات واالتصاالت.
 مف  بلؿ: منة أ بلمية  عقد ندوات  وؿ كياية است داـ التكنولوجيا بطريقة مانونية -

 المنزؿ-التمييز بيف االست دامات التقنية المناسبة فء بيئات متنوعة )المدرسة- 
 العمؿ،

  اتباع المبادي التوجيهية األ بلمية والقانونية فء جم  واست داـ المعمومات 
 ف القانونء والتسامح االجتماعء لمطبلب مف  بلؿ التأكيد عمر ا تراـ  رام ات قيؽ األم

 ا  ريف ومعتقداتهـ.

 .طرح ال موؿ المناسبة لممشكبلت االجتماعية بطرؽ سممية 
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 املراجع

  أوال : املراجع العربية:

 (. االنعكاسات9112عبدالرحمن) إيمان ،مدومح أحمد فيفي محمد؛ توفيق، عزت سممى إسماعيل، .1
 الثقافةوالصناعي،  العام الثانوي طالب التعميم عمى وأثرىا الذكية لميواتف واألخالقية التعميمية
 .87-32(،12)131والتنمية،

أكتوبر، متاح  91(. مشروع مساندة إصالح التعميم في مصر، 9118البنك الدولي ) .9
في:

http://documents.albankaldawli.org/curated/ar/290381511195033718/pdf/
PIDISDSC23072-PSDS-ARABIC-P157809-Box405310B-PUBLIC.pdf 

: الواقع والمستقبل رؤية إلصالح التعميم الثانوى العام فى مصر (.6102عفاف محمد) جايل، .3
 .111-111(،111)93المأمول فى ضوء التوجيات التنموية المستيدفة ، مستقبل التربية العربية، 

تصور : دور المؤسسة التربوية فى غرس قيم المواطنة الرقمية (.6102هالة حسن بن سعد) الجزار، .1
 .117-371(،11)3تربية وعمم النفس،مقترح، دراسات عربية في ال

(. دور المرشد الطالبي في تعزيز قيم المواطنة الرقمية لدى الطالب 9191)الحبيب، ماجد محمد  .1
مجمة جامعة الجوف لمعموم  من وجية نظر مشرفي التوجيو واإلرشاد الطالبي بإدارة تعميم الرياض ،

 .113-193(، 9)1، التربوية
 (.111، )(. المواطنة الرقمية. مجمة كمنا مواطنون9111حسان، فارس. )  .1
(. من أجل توازن فكري آمن أسس لمواطنة رقمية في غرفة صفك، 9111، أماني محمد )الحصان  .8

 .22-21(، 911مجمة المعرفة، )
معرفة معممى الدراسات االجتماعية بأبعاد المواطنة  (. مستوى9111دسوقي) كامل الحصري،  .2

 .111-7،72واالجتماعية، التربوية لمدراسات العربية المجمة الرقمية وعالقتو ببعض المتغيرات،
(. دور أتمتة التعميم الثانوي في تأصيل قيم المواطنة لدى 9191)سحر عيسى محمد  خميل،  .2

 .123-111، 83طالبو، المجمة التربوية، كمية التربية ، جامعة سوىاج،
. مجمة العصر الرقمىالمواطنة الرقمية مدخال لمتربية العربية فى (. 9111الدىشان، جمال عمى)  .11

 .111-81،(1)9لمدراسات اإلنسانية،نقد وتنوير، مركز نقد وتنوير
 أبناءنا لمساعدة مدخاًل  الرقمية المواطنة(. 9111) الكريم الفوييي، عبدو  ؛عمي  الدىشان، جمال  .11

والتربوية، كمية التربية ، جامعة المنوفية،  النفسية مجمة البحوث الرقمي، العصر في الحياة عمى
31(1) ،1-19. 

https://0810gafaw-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gafaw-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gafaw-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2017&page=1&from=
https://0810gafaw-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2017&page=1&from=
https://0810gafaw-1104-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2017&page=1&from=
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(.تحميل مقررات التكنولوجيا لممرحمة الثانوية في ضوء قيم 9117أحمد سعيد أحمد ) دوابو، .19
 المواطنة الرقمية وتصور مقترح إلثرائيا، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية ، كمية التربية.

في (. مستوى وعي معممي االجتماعيات في المرحمة الثانوية 9117د)الرشيدي، بسام عجاب سع .13
دولة الكويت لمفيوم المواطنة الرقمية من وجية نظرىم، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت. كمية 

  .العموم التربوية
 التعميم لطالب الرقمية المواطنة قيم لتعزيز مقترحة (.رؤية9117) محمد عبدالقادر أماني شعبان، .11

-83(،111)91العربية،  التربية مستقبل ،المعاصرة العالمية االتجاىات ضوء فى الجامعى قبل
139 

 المواطنة قيم نشر في االجتماعية التنشئة مؤسسات (. دور9118عطوة) عبدالفتاح أمل شمس، .11
شمس،  عين آداب القاىرة، حوليات محافظة في ميداني بحث  :التنمية المستدامة لتحقيق الرقمية

 .312-911، 11سبتمبر،
(. مستوى الوعي التكنولوجي لدى معممي الدراسات 9117)الشويمي، محمد يونس محسن .11

تماعية في مديرية تربية إربد األولى وعالقتو بالمواطنة الرقمية ، رسالة ماجستير، جامعة آل االج
  .البيت. كمية العموم التربوية

(. مفاىيم المواطنة الرقمية الواجب تضمينيا 9117د)طوالبة، ىادي محمو ؛  الشياب، مزيد خيرو .18
في مناىج التربية الوطنية والمدنية لممرحمة األساسية في األردن من وجية نظر معممي الدراسات 

 .11-31(، 91)2، ربوية والنفسيةمجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدراسات التاالجتماعية،
المرحمة  طالب لدى المواطنة قيم تعزيز في المدرسة (. دور9117براك) عيد أحمد الصاعدي، .17

 .113-198(،22االجتماعية،) لمدراسات التربوية الجمعية المكرمة، مجمة مكة بمدينة المتوسطة
وحقوق المواطنة الرقمية عند  إشكالية تحديد السموك الرقمى(. 9191عبد اليادي، حسن) .12

 ،مستخدمى االنترنيت: دراسة ميدانية قياسية عند عينة من طمبة كمية اإلعالم فى جامعة بغداد
 .327-379(، 11)3، مجمة الجامعة العراقية

 من الثانية الحمقة بمدارس الرقمية المواطنة عمي التربية (. تفعيل9191عمر) ابتسام عبدالرازق، .91
 التربية،جامعة في العممي البحث مجمة األجنبية، الدول بعض خبرات ضوء األساسي عمي التعميم
 .118-131(، 91)1والتربية،  والعموم لآلداب البنات كمية - شمس عين

اإلجتماعي  التماسك تعزيز في العام الثانوي التعميم (. إسيامات9191وصفي) رانيا عثمان، .91
 .371-81،972تربوية، المجمة التربوية، جامعة سوىاج، رؤية : مصر في اإلرىاب لمواجية

في تعزيز قيم المواطنة  (.دور التعميم األساسي الحمقة الثانية9111عوض، أسياد محمد محمد) .99
 .311-919(، 1)11الرقمية لدى تالميذه، مجمة كمية التربية، جامعة كفر الشيخ ، 

javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='الرشيدي،%20بسام%20عجاب%20سعد';search();
javascript:document.getElementById('SearchTypeDDL').value='authortag_Text';document.getElementById('SearchValueTBX').value='الرشيدي،%20بسام%20عجاب%20سعد';search();
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(.أثر المواطنة الرقمية عمى القيم االجتماعية لمطمبة من وجية نظر 9117)محمد نواف  الفرسان، .93
 بية.المعممين والطمبة وأولياء األمور، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، كمية التر 

من (. مدى تضمن قيم المواطنة الرقمية في مقرر تقنيات التعميم 9117)القحطاني، أمل سفر .91
 (.1)91، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسيةوجية نظر أعضاء ىيئة التدريس ،

 المرحمة طمبة لدى الرقمية المواطنة قيم عمى المؤثرة (. العوامل9117ماني) عوض أيمن المحمد، .91
التربوية،  العموم ماجستير، كمية المعممين، رسالة نظر وجية من محافظة المفرق في الثانوية
 البيت. آل جامعة

(، 18)11رؤية مقترحة، عالم التربية،  :(. التعميم والمواطنة الرقمية9111المسمماني، لمياء ) .91
11-21. 

(. المواطنة الرقمية تحديات وآمال، القاىرة: دار السحاب لمنشر 9118) المالح، تامر المغاوري .98
 والتوزيع.

 وأثره في المدمجة التشاركية التعمم بيئات عمى قائم مقترح (. تصور9191الموزان، أمل عمى ) .97
 الطالبات لدى التكنولوجي دورة التعمم ضوء في الذاتي والتقييم الرقمية المواطنة قيم تعزيز

 .111-11(،99الجامعيات، مجمة العموم التربوية،)
(. اإلستراتيجية القومية لتكنولوجيا االتصاالت 9117وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعمومات ) .92

 والمعمومات، متاح في:
http://www.mcit.gov.eg/Ar/Digital_Citizenship/Internet_Safety/TheNational

_committee_for_Child_Online_Protection(1/5/2018) 
(. اإلصالح العربي بين الواقع السمطوي والسراب الديمقراطي، القاىرة: دار 9111يسين، السيد ) .31

 ميريت.
 وجورج، محمود ماىر محمد حنفي، محمود؛ صبري راشد ؛ القصبي، محمد نجالء يوسف، .31

(. المناخ المدرسي الديمقراطي مدخل لمواجية مشكمة العنف المدرسي بمرحمة 9112جورجيت)
 .187-132(،98، جامعة بورسعيد،)مجمة كمية التربية التعميم الثانوي العام ،
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