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Research Summary
Research Title: School’s Contribution to the Fulfilment of its Students’
Digital Citizenship in the light of the Contemporary Challenges
Prepared by:
Dr . Mojeb bin Ahmed Mojeb AL-Zahrani
Research Goals/Objectives: The main objectives of this research are:
1. To lay down a theoretical framework regarding the concept of digital
citizenship, its spheres of applicability, and the reasons for its
attainment among students,
2. To investigate the role of the school in the fulfilment of the digital
citizenship among its students,
3. To demonstrate the contributions of the educational agents and
practitioners such as the teacher, the educational leader, the
curriculum, and the educational environment to the development of
the digital citizenship and to the fulfilment and establishment of its
values among generations within the contemporary challenges.
Research Methodology
A descriptive methodology is adopted which is in congruence with the
nature of this research and is deemed instrumental to achieving its
objectives.
The Structure of the Research
First, a general introduction to the study is presented. The second part
offers a cultural framework of the digital citizenship while third part
addresses the contribution of the school to the fulfilment of digital
citizenship in the light of the contemporary challenges.
Findings
1. The teacher has a great role in inculcating and enhancing the values of
the digital citizenship through utilizing technology and initiating
learning strategies and activities that are based on critical and
innovative thinking.
2. The educational curricula contribute to the fulfilment of the digital
citizenship through promoting its values, concepts, importance,
spheres of applicability and its contemporary challenges throughout
the different learning stages and the various teaching courses.
3. The complementary roles of the elements of the educational process at
school play a major part in steering the digital transformation and in
shaping the character of the digital citizen that is aware of the
rational use of digital technologies.
Recommendations and Suggestions
1.The policies related to the digital citizenship in the schools have to be
laid down and the mechanisms of their implementation have to be
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established.Likewise,the roles and the responsibilities of the elements
of the educational process in the course of implementing those
policies have to be assigned.
2. A field study regarding the reality of the contribution of the educational
stages to the establishment the digital citizenship has to be
conducted.
3. A study of the role of the universities in the Kingdom of Saudi Arabia in
the fulfilment of the digital citizenship has to be conducted.
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أوالً  :مدخل إىل الدراسة
املكدمة:
تطور سريعاً في تقنية المعمومات واالتصاالت أدت لتطور
ًا
شيد العالم المعاصر
اإل نترنت وظيور وسائل اإلعالم الجديد وشبكات التواصل االجتماعي المتنوعة ،والتي سيمت
سرعة الحصول عمى المعمومات ونشرىا بين الناس في أقطار المعمورة  ،كما نجم عن
ٍ
لعالقات
إطار جديدا
استخداماتيا تشكيل الفضاء الرمزي والجماعات االفتراضية التي شكمت ًا
ٍ
تأثيرً ال يمكن إغفالو.
ا
اجتماعية وتفاعل إنساني تخطى حاجز الزمان والمكان مما أحدث

(درويش )12،2009،

األمر الذي فرض تغيرات في الطرق والوسائل التي يعبر بيا الناس عن أفكارىم ووجيات
ٍ
نظرىم فضالً عن تغير ٍ
اجتماعية نتج عنيا سموكيات تباينت بين اإليجابية والسمبية .مما
ات
يجعل الوعي باالستخدام األمثل والمسؤول لمتكنولوجيا وتعزيز المواطنة الرقمية في ظل
التحديات المعاصرة حاج ًة ممح ًة وضرورة عصرية .

ولذا فقد زادت وتيرة االىتمام بالمواطنة الرقمية ومفيوميا في القرن الحادي والعشرين

عمى المستويين المحمي والعالمي ،وأقيمت من أجميا العديد من المؤتمرات والندوات لكونيا
يموج بو العصر الحالي.
طوق النجاة لمدول والمجتمعات من مخاطر االجتياح الرقمي الذي ٌ
وألىميتيا في حفظ اليوية الرقمية وىوية الدول وقيميا األصيمة وقواعد السموك وجوانب
ٍ
رقمية من جيات معادية من دول أخرى .وذلك
العالقات ،وحتى ال تقع األجيال ضحي ًة لسيطرٍة
في ظل تدني ثقافة االستخدام الرشيد ليا وقمة الوعي بميارات التواصل والتعامل األخالقي

لتمك الشبكات وادراك حجم المخاطر والتحديات من وراء التفاصيل والصورة والصوت وما قد
يعرض األجيال لمخطر.
خصوصاً عندما تغيب عن األجيال حقيقة أن المواطنة في جوىرىا التزام عقائدي وأخالقي

يعمل
وحضاري وسموك يقٌوم ويشارك بو الفرد لصالح تنمية وطنو ومجتمعو والمؤسسة التي ٌ

بيا( .العقيل .)22،2014،

األمر الذي يحتم عناية المؤسسات التربوية والتعميمية المساىمة بمختمف مستوياتيا عمى
تحقيق المواطنة الرقمية ،وتوعية وتدريب األجيال حول قواعد التعامل السوي مع التكنولوجيا
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وكيفية المشاركة بشكل أخالقي مع البيئة الرقمية وضمان االستفادة القصوى والمحافظة عمى
الجانب القيمي والسموكي ليم في تعامالتيم الرقمية.)Young Donna, 2014( .
ومن ىنا يأتي دور المدرسة وعناصرىا التعميمية ومراحميا الدراسية المختمفة كمؤسسة
تربوية وتعميمية قادرة بما تممكو من كوادر بشرية وخطط وأدوات وآليات واستراتيجيات العمل
عمى تشكيل الجانب القيمي والسموكي واألخالقي والوطني لمطالب نحو المواطنة الرقمية
الصحيحة واالستخدام الرشيد لمتقنية ،ومن تمك المنطمقات جاءت ىذه الدراسة.

مشكلة الدراسة:
في ظل ما يمر بو العالم المعاصر من تخبط قيمي وتدني لممعايير االيجابية في السموك،
وزيادة الشعور باالغتراب في المجتمعات ،والتباين في الوعي بمفيوم الحرية ،وتفشي نزاعات
العنف والتطرف واإل رىاب وتنامي البطالة وتفاوت مستوى المعيشة لمشعوب ،وتفاقم المشكالت
البيئية وغيرىا من التحديات التي تواجو المواطنة ( العقيل 96 ،2014،ـ .)99
وما صاحب تمك التحديات من انفجار معرفي وثورة لال تصاالت الرقمية وما أفرزتو ىذه
األخيرة من تطبيقات رقمية وأجيزة مختمفة سيمت سرعة عمميات التواصل والوصول مع أفراد
خطر عمييم فك ارً وسموكاً ،وفي ظل تعذر مراقبة األجيال وما
ًا
مجيولين رقميين قد يشكمون
يطمعون عميو فييا من مواقع مشبوىة خطيرة أو يتبنون أفكا ار وسموكيات تخالف تعاليم الدين
وقيمو وأخالقو وتتعارض مع الثوابت الوطنية.
ال سيما وأن الد ارسات العممية واإلحصاءات تشير إلى تزايد عدد مستخدمي اإلنترنت،
والذي تجاوز ثالثة مميار مستخدم .وتزايد عدد مستخدمي اإلنترنت في المممكة العربية
السعودية الى 27مميون نسمة من إجمالي السكان وبما نسبتو ( %93الييئة العامة
لإلحصاء .)2018
فضالً عن تزايد معدل استخدام األطفال والمراىقين ليذه األجيزة والذي قد يصل إلى

يوميا ،تمك األ وقات الطويمة واالستخدام غير الرشيد لمتكنولوجيا .في ظل تدني
ثماني ساعات ً
الرقمية يؤدي إلى إشكاليات سموكية خطيرة(.
وعي طمبة المؤسسات التعميمة بالمواطنة ّ
) Hollandsworth and et. al., 2011: 4

تمك التطورات التقنية المتسارعة واف ارزاتيا المتعددة تؤثر عمى شخصية األجيال
وتكوينيم األخالقي والعممي مما أوصل بعضيم الى "اإلدمان الرقمي" كما تمرد البعض عمى
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القواعد األخالقية والضوابط القانونية والمبادئ األساسية التي تنظم شؤون الحياة اإلنسانية.
حتى أضحت تتحدى المربين القائمين عمى التربية والتعميم.
األمر الذي يؤكد عمى دور المدرسة لموقاية من تمك المخاطر ومواجية تمك التحديات من
خالل تعزيز ونشر ثقافة المواطنة الرقمية في مدارسنا وبين صفوف طالبنا من برامج
ومشاريع وقائية تحفيزية .لحماية مجتمعنا من اآلثار السمبية لمتكنولوجيا وخمق الوعي الثاقب
الفعال باستخدام األدوات الرقمية ،ومعرفة القواعد والسموكيات المرتبطة بالعالم
في التواصل ّ
الرقمي ،والعواقب التي قد يواجيونيا إذا تم انتياك تمك القواعد.
وفي ضوء ما سبق يمكن تحديد مشكمة الدراسة في محاولة اإلجابة عن السؤال الرئيس
التالي:
ما إسيام المدرسة في تحقيق المواطنة الرقمية لدى طالبيا في ظل التحديات المعاصرة ؟
ويتفرع من ىذا السؤال التساؤالت الفرعية اآلتية:
 -1ماىي المواطنة الرقيمة ؟ وما دواعي تحقيقيا لدى األجيال ؟
 -2كيف يساىم المعمم في تحقيق المواطنة الرقمية لدى الطالب ؟
 -3كيف تساىم المناىج في تحقيق المواطنة الرقمية لدى الطالب ؟
 -4كيف يسيم القائد التربوي في تحقيق المواطنة الرقمية لدى الطالب ؟
 -5كيف تسيم البيئة المدرسية في تحقيق المواطنة الرقمية لدى الطالب ؟

أٍداف الدراسة:
يتضح اليدف الرئيس من ىذه الدراسة في التعرف عمى إسيام المدرسة في غرس
وتنمية قيم المواطنة الرقمية في نفوس طالبيا في ضوء التحديات المعاصرة ،وذلك من خالل
تحقيق األىداف الفرعية اآلتية :
1ـ التأصيل النظري لمفيوم المواطنة الرقمية  ،ومجاالتيا  ،ودواعي تحقيقيا لدى األجيال .
2ـ التعرف عمى دور المدرسة في تحقيق المواطنة الرقمية لدى طالبيا.
3ـ بيان إسيامات عناصر العممية التعميمية كالمعمم ،والقائد التربوي ،والمنيج والبيئة في
تنمية المواطنة الرقمية وتحقيق وتعزيز قيميا لدى األجيال في ظل التحديات المعاصرة .
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أٍنية الدراسة:
تتبين أىمية ىذه الدراسة فيما يمي:
-

تتناول الدراسة المواطنة الرقمية التي ىي أحد أىم التحديات المعاصرة التي تواجو
المجتمع العالمي عمى وجو العموم والمجتمع السعودي عمى وجو الخصوص وتأثيرىا
عمى مستقبل األجيال.

 تأتي الدراسة استجابة لمتوجيات التربوية المعاصرة ،كما أنيا متزامنة مع الجيودالمبذولة من وزارة التعميم ،وقد تفيد نتائجيا المسؤولين والمخططين التربويين لمتعرف
عمى واقع إ سيام المدرسة في تحقيق المواطنة الرقمية ووضع الخطط الالزمة لإل رتقاء
بمخرجات مؤسسات التعميم لضمان ممارسات رقمية وفكرية سميمة لدى طالبنا .لتواكب
المتطمبات الرقمية التنموية لتحقيق رؤية 2030م ،وتجاوز التحديات الحالية
والمستقبمية.
 تّعنى الدراسة بتحديد دور المدرسة ومسؤولياتيا في دعم وتعزيز قيم المواطنة الرقمية،والتأكيد عمى فاعمية ىذا الدور في الميدان التربوي والعممي لمواجية التحديات
المعاصرة.
 تسعى الدراسة الى بيان اسيام المعمم والقائد التربوي والمنيج والبيئة المدرسية فيتنمية المواطنة الرقمية وتحقيق المواطنة الصالحة.

حدود الدراسة:
الحدود الموضوعية  :إسيام المدرسة في تحقيق المواطنة الرقمية لدى طالبيا في ظل
التحديات المعاصرة .
الحدود المكانية  :مدارس وطالب المرحمة المتوسطة والثانوية بالمممكة العربية السعودية.

مصطلحات الدراسة:
ُعّرفت المواطنة الرقمية بأ َنيا  :قواعد التواصل المسؤول والمناسب مع التكنولوجيا
ليتمكن األفراد من الحياة بأمان في العصر الرقمي(.) Bolkan, 2014: 21
كما ُعّرفت بأنيا :وسيمة إلعداد الطالب لالنخراط الكامل في المجتمع والمشاركة
خصوصا( .القايد.) 2014 ،
عموما وفي المجال الرقمي
الفاعمة في خدمة مصالح الوطن
ً
ً
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التعريف اإلجرائي لممواطنة الرقمية :كل ما يمكن أن

تسيم بو المدرسة بكافة

مقوماتيا من جيود مخططة لتنمية اتجاىات وميول وقيم وميارات الطالب لمتعامل مع التقنية
وحمايتيم من أخطارىا ،وااللتزام بمعايير السموك المقبول عند استخداميا لما يحقق المصمحة
المجتمعية والمواطنة الصالحة ورفعة الوطن.

الدراسات الشابكة:
وبعيدا عن
وجد الباحث الكثير من الدراسات العربية واألجنبية حول مجال الدراسة
ً
اإلسياب في استعراضيا تم اختيار األقرب لمجال الدراسة واألحدث زمانياً حيث سيتم بيانيا
كالتالي:

أوالً :الدراسات احمللية والعربية:
دراسة طوالبو ( :)2017ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة تضمين مفاىيم
المواطنة الرقمية في كتب التربية الوطنية والمدنية باألردن  ،والمام معممي تمك الكتب بيا.
واعتمد الباحث المقابالت وتحميل المحتوى في جمع بيانات الدراسة .وأشارت نتائج الدراسة
إلى خمو جميع كتب التربية الوطنية والمدنية من استخدام مصطمح المواطنة الرقمية ،وأن
الوصول الرقمي ومحو األمية الرقمية ىما المحوران المذان وردت بعض مفاىيميما في الكتب.
كما أشارت النتائج إلى تدني معرفة معممي التربية الوطنية والمدنية بشكل كبير بمحاور
ومفاىيم المواطنة الرقمية.
دراسة الشمري( :)2016والتي ىدفت الكشف عن مدى توافر قيم المواطنة الرقمية
لدى معممي الحاسب اآللي وتقنية المعمومات في المرحمة المتوسطة والثانوية بمحافظة حفر
الباطن بالسعودية وسبل تعزيزىا .حيث تم عقد مقابمة مع  86معمما في مدارسيم لإلجابة
عن االستبانة المفتوحة ،وقد أظيرت نتائج الدراسة توافر قيم المواطنة الرقمية لدى المعممين
في المرحمة المتوسطة والثانوية بدرجة كبيرة ،وأن سبل تعزيز قيم المواطنة الرقمية لدى
معممي الدراسة كانت بدرجة كبيرة جداً.

دراسة الحصري( :)2016وىدفت لمكشف عن مستوى معرفة معممي الدراسات

متغيرات :النوع  ،المؤىل العممي
االجتماعية بالمدينة المنورة بأبعاد المواطنة الرقمية في ضوء
ٌ
 ،المرحمة ،الخبرة ،الدورات .واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي وقد توصمت
الدراسة إلى انخفاض درجة معرفة المعممين بأبعاد المواطنة الرقمية ،ووجود فروق ببين
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متوسطات تقديرات أفراد العينة بين متغيرات الدراسة وقد أوصت الدراسة بضرورة تدريب
معممي الدراسات االجتماعية عمى أبعاد المواطنة الرقمية وادخاليا ضمن برامج اإلعداد
والتدريب.
دراسة الجزار( ) 2014ىدفت الدراسة الى وضع تصور مقترح لمدور الذي يمكن أن
تقوم ب و المؤسسة التربوية في غرس قيم المواطنة الرقمية لدى الطمبة ،واستخدمت الدراسة
الرقمية لدى الطالب يستمزم
المنيج الوصفي ،وتوصمت إلى أن ترسيخ قيم المواطنة ّ
وضع ضوابط ومعايير لتعامميم مع الوسائط الرقمية  ،وقدمت تصور مقترح يشتمل عمى
تطوير البيئات التعميمية الداعمة لمتكنولوجيا الرقمية ،وضوابط ومعايير لمتعامل الرقمي
ومقترحات لتعظيم الدور التربوي لممدرسة في اكساب الطمبة القواعد الالزمة لممواطنة الرقمية
المثمى.

ثاىيًا :الدراسات األجيبية:
دراسة (دوتيرر وآخرون  :) Dotterer and Others 2016وىدفت التشجيع
التعميم المختمفة بالواليات المتحدة ،وقد استخدمت
الرقمية في مجاالت
عمى ممارسة المواطنة ّ
ٌ
الرقمية يساعد عمى محو األمية
الدراسة المنيج الوصفي وتوصمت إلى أن تدريس المواطنة ّ

الرقمية ،وعمى منح الشباب إطار أخالقي لمتعامل مع التكنولوجيا ،كما يزيد من قدرتيم عمى
التفاعل مع الفضاء ا ّلرقمي .وأوصت الدراسة بضرورة تطوير برنامج التكنولوجيا في المدارس
بحيث تكون المواطنة الرقمية جزءاً أساسياٌ فيو ،وأن تتاح الفرصة أل ولياء األمور لممشاركة
في تطوير المناىج الدراسية.

دراسة (بولكان  :) Bolkan 2014وقامت ألجل البحث عن المصادر والمراجع
الرقمية لطمبة المدارس ،وقد استخدمت الدراسة
التي يمكن أن تساعد عمى تعميم المواطنة ّ
المنيج الوصفي ،وتوصمت الدراسة إلى قائمة بأسماء المواقع والكتب التي يمكن االعتماد
الرقمية لمطمبة ،كما توصمت إلى أن المديرين والمعممين والطمبة
عمييا في تدريس المواطنة ّ
الرقمية اآلمنة ،وأن تدريس
وأولياء األمور ليم أدوا ارً ىامة في المحافظة عمى البيئة التعميمية ّ

المواطنة الرقمية يعد عنص ارً ىاما في أي إستراتيجية تعميمية ونتائج أفضل من فرض الرقابة
عمى الطمبة
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الرقمية في
دراسة( ريبل  : )Ribble 2014وقد ىدفت إلى بيان أىمية المواطنة ّ
توظيف التكنولوجيا بالمدرسة ،وقد استخدمت الدراسة المنيج الوصفي،
المدارس ،وأىمية
ٌ

وتوصمت إلى أن المواطنة الرقمية تساعد عمى فيم الطبيعة المعقدة لمتكنولوجيا وتحمي الفرد
والمجتمع من أخطارىا ،وأن المعطيات تشير إلى التكنولوجيا سوف تعاظم استخداميا في

المدارس مستقبالً ،مما يتطمب وضع خطة لتدريس المواطنة الرقمية في المدارس لمساعدة
الطمبة عمى التعامل مع المستقبل الرقمي.

التعكيب على الدراسات الشابكة:
في ضوء العرض السابق لمدراسات السابقة ،يمكن القول بأن :الدراسات السابقة
تناولت المواطنة الرقمية في سياقات وأبعاد مختمفة ،وعظمت دور المدرسة في تنمية قيم
المواطنة لدى الطالب مثل دراسات :الحصري( )2016والجزار ( )2014والشمري()2016
وريبل( )2014كما تناولت بعض الدراسات تقييم تربية المواطنة الرقمية والكشف عن
توجيات المعممين وطالب المدارس حوليا كما في دراسة طوالبة ( )2017والحصري
( )2016والشمري(.)2016كما نادت بعض الدراسات بضرورة العناية بالمناىج لتحقيق
المواطنة الرقمية كدراسةدوتيرر( )2016وبموكان) ) 2014وطوالبة (.)2017
ىذا وتتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناول موضوع المواطنة
الرقمية وتعظيم دور المدرسة في بعضيا ،باإلضافة إلى االعتماد عمى المنيج الوصفي في
الدراسة.
كما تختمف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أن الدراسة الحالية تسعى
لبيان إسيام المدرسة في تحقيق المواطنة الرقمية لدى األجيال في ظل التحديات المعاصرة
باإلضافة إلى تناول أدوار كافة عناصرىا التعميمية( كالمعمم ،قائد المدرسة ،المنيج ،البيئة
التعميمية) .وتستفيد الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في البدء مما انتيت إليو ،وبناء
ودعم اإلطار النظري .

مـيَج الدراسة:
تحقيقًا ألىداف الدراسة تم استخدام المنيج الوصفي الذى يتناسب مع طبيعة الدراسة

وأىدافيا ،بعرض وتحميل األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصمة ،لبيان إسيام المدرسة
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في تحقيق قيم المواطنة الرقمية من خالل عناصر العممية التعميمية في ضوء التحديات
المعاصرة.

ثاىياً  :اإلطار الجكايف للنواطية الرقنية
يمكننا بيان اإلطار الثقافي لممواطنة الرقمية من خالل المحاور الثالثة التالية :

احملور األول :مفَوو املواطية الرقنية وأٍدافَا:
وصور عديدة ،في كل عصر وفق
ًا
إذا كانت المواطنة في عصر العولمة تتخذ أشكاالً
متغيراتو  ،فإنو في ظل طبيعة ومتغيرات العصر الرقمي وظيور وانتشار تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت اتخذت المواطنة الرقمية أيضاً مضموناً جديداً وصور أخرى وحقوق وواجبات

وأشكال تتفق وطبيعة الحياة المعاصرة ومطالب المواطن ليحيا بأمان في ىذا العصر الرقمي .

ومفيوم المواطنة في األصل المغوي أسم مفعول بو من الوطن .فنقول وطن بالمكان أي أقام
بو  ،وأوطن البمد أي اتخذه وطناً(.مجمع المغة العربية .)674 ،2005 ،

والمواطنون ىم أفراد الشعب الذين يعيشون في ظل دولة ما ،يحممون جنسيتيا،

ويتمتعون بكافة الحقوق والواجبات المكفولة داخل نطاقيا( ابن منظور.)45،1994،
الرقمي بأنو :الشخص الذي نشأ في عصر التكنولوجيا
ويمكن تعريف المواطن ّ
الرقمية ،ولديو القدرة عمى استيعابيا والتعامل معيا في إنجاز ما يحتاجوDotterer and (.
)et. al., 2016: 59
وفي االصطالح تزخر كثير من األدبيات بالعديد من التعريفات لممواطنة الرقمية
بالنظر إلييا من زوايا متعددة حسب رؤى الباحثين وتخصصيم ولعل من أقرب التعريفات ليا
وفق الدراسة الحالية ىو أن المواطنة الرقمية:مجموعة القيم التي يتبناىا المواطن الرقمي
أثناء تعاممو مع التقنيات الرقمية والتي تعكس مقدرتو عمى تحمل مسؤولية تعاممو مع
مصادرىا الرقمية ،وتمزمو بالرقابة الذاتية أثناء تعاممو مع وسائطيا المتنوعة(.طوالبو ،
.)296 ،2017
وبالتالي فإن المواطنة الرقمية تيدف إلى إيجاد الطريق الصحيح لتوجيو وحماية
جميع المستخدمين خصوصاً منيم األطفال والمراىقين والشباب ،وذلك بتشجيع السموكيات
المرغوبة ومحاربة السموكيات المنبوذة في التعامالت الرقمية ،من أجل مواطن رقمي يحب

وطنو ويجتيد من أجل تقدمو (.الجزار.)402 ،2014 ،
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ومما سبق يمكننا القول بأن مفيوم المواطنة الرقمية يتضمن عدد من األمور لعل
من أبرزىا:
1ـ إدراك حقيقة العالم الرقمي ومكوناتو.
2ـ امتالك ميارات الممارسة الفعالة والمناسبة في استخدامات العالم الرقمي بآلياتو المختمفة.
3ـ إتباع القواعد الخمقية التي تجعل السموك التكنولوجي لمشخص يتسم بالقبول االجتماعي
في التفاعل مع اآلخرين.
4ـ إنيا تتضمن مجموعة من الحقوق والواجبات وااللتزامات فيما يتعمق بالتقنيات الرقمية.
5ـ إنيا ىامة إلقامة المجتمع الصالح وحماية المجتمعات من اآلثار السمبية المتزايدة
لمتكنولوجيا وتحفيز االستفادة المثمى منيا لممساىمة في تنمية مجتمع المعرفة وبناء
االقتصاد الرقمي الوطني.
6ـ إنيا ىامة لوقاية أجيالنا من التخريب الرقمي والحروب والجريمة الرقمية ،واألضرار
الصحية واالجتماعية واالقتصادية ،والتي يمكن أن تنجم عن االستخدام غير الرشيد
لمتقنية الرقمية(.شرف ،الدمرداش)2014 ،

األٍداف اليت جيب أٌ حنككَا مً خالل املدرسة يف ىشر ثكافة املواطية الرقنية :
يتضح مما تم ذكره في الفصل التمييدي لمدراسة ومن األمور المذكورة أعاله أن
اليدف األساسي في التعميم تجاه المواطنة الرقمية ىو :نشر الوعي الرقمي واكسابيم مياراتو
وتحسين التعمّم وأعداد الطالب في إطار قواعد السموك المناسب والمسؤول الستخدام

التكنولوجيا ليصبحوا مواطنين فاعمين في ظل التحديات  ،وبالتالي فإن أىم أىداف تحقيق

المواطنة الرقمية من خالل المدرسة ىي :
1ـ تمثيل المممكة العربية السعودية بأفضل صورة ممكنة من خالل السموك الرقمي السميم.
2ـ توعية مختمف الم ارحل العمرية بمفيوم المواطنة الرقمية بصورة جاذبة لرفع مستوى األمان
اإللكتروني .
 3ـ تقميل اإلنعكاسات السمبية الستخدام األ نترنت عمى الحياة الواقعية .
4ـ نشر ثقافة حرية التعبير الممتزمة باآلداب العامة وايجاد بيئة تواصل اجتماعي خالية من
العنف
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 5ـ بيان الطرق المثمى لتعامل الفرد مع موقف أو قضية إلكترونية معينة عبر إعداد مرجع
متكامل لمقضايا اإللكترونية المنتشرة.
6ـ تحويل مفيوم الرقابة المشددة وانعدام الخصوصية إلى مفيوم الرقابة الذاتية وفق ضوابط
الشريعة اإلسالمية والقيم االجتماعية والوطنية( المالح .)12 ،2017 ،

احملور الجاىي :جماالت املواطية الرقنية:
اتفق الباحثون عمى أن لممواطنة الرقمية ،تسعة مجاالت ىامة الستخدام التقنية
بشكل مالئم ،وتشكل األساس الذي يقوم عميو المجتمع الرقمي يمكن بيانيا وفق التالي :
1ـ الوصول الرقمي :أي أن لدى كل فرد ما يؤىمو من تكنولوجيا لممشاركة الكاممة في
المجتمع الرقمي بشكل كامل بدون عائق وبطريقة صحيحة.
2ـ التجارة الرقمية :وتعني الوعي التجاري بعمميات التبادل والمقايضة وطرق التجارة
االلكترونية عبر اإل نترنت ليكون مستيمكاً فعاالً في عالم جديد من االقتصاد الرقمي
(.الحصري.)101 ، 2016،

3ــ االتصال الرقمي  :وىو التبادل اإللكتروني لممعمومات مع اآلخرين  ،وفيم ما يجب تبادلو
وما ال يجب لمبعد عن المحاسبة القانونية.
4ــ الثقافة الرقمية :وتعني القدرة عمى استخدام التكنولوجيا الرقمية بمسؤولية ،ومعرفة متى
يستخدميا في ظل مجتمع جديد.
5ـ قواعد السموك الرقمي والتي تمثل معايير لمسموك أو اإلجراءات المتوقعة من قبل مستخدمي
التكنولوجيا الرقمية( .المسمماني.)39 ، 2014 ،
 6ـ القانون الرقمي  :ويعبر عن الحقوق والقيود القانونية ،التي تحكم االستخدام التقني بالبعد
عن االستخدام الرقمي غير األخالقي وااللتزام بقوانين المجتمع الرقمي .
7ـ الحقوق والمسؤوليات الرقمية :وتعبر عن المتطمبات والحريات الممتدة لجميع مستخدمي
التكنولوجيا الرقمية والتوقعات السموكية وكذلك المسؤوليات التي تتناسب مع طبيعة
الحياة في العصر الرقمي وعواقب ارتكابيا.
8ـ الصحة والرفاىية الرقمية :وتتعمق بالييئة الجسدية والنفسية لبنية الجسم المتعمقة
باستخدام التكنولوجيا الرقمية .وما تتطمبو من ثقافة وأساليب لمستخدمي التكنولوجيا
لحماية أنفسيم وعقوليم منيا وذلك عبر التعميم والتدريب.
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9ـ األمن الرقمي :ويتمثل في االحتياطات التي يجب أن يتخذىا جميع مستخدمي التكنولوجيا
لضمان سالمتيم الشخصية وما لدييم من معمومات وأمن شبكتيم بعدم إمكانية الوصول
ليا من أي شخص آخر أو جية معادية( Ribble, M., 2014,88(.

احملور الجالح :دواعي العياية بتحكيل املواطية الرقنية لدى الطالب:
ال شك أن نشر ثقافة المواطنة الرقمية لدى األجيال في ظل التحديات المعاصرة
وخصوصاً في المدارس وبين صفوف الطالب أصبح ضرورة ممحة ،حتى نتمكن من حمايتيم
من اآلثار السمبية المتزايدة لمتكنولوجيا وتعزيز االستفادة المثمى منيا لممساىمة في تنمية

المجتمع ولعل ذلك االىتمام يعود لمدواعي التالية:
 -1تزايد عدد مستخدمي اإلنترنت في المممكة العربية السعودية بشكل متسارع حيث
27مميون نسمة من إجمالي السكان وبما نسبتو ( %93الييئة العامة لإلحصاء
 .)2018وفي المقابل تجاوز عدد مستخدميو ثالثة مميار مستخدم في العالم.
إضافة إلى االعتماد المتزايد عمى التقنية في معظم جوانب حياتنا ،حيث أشارت الدراسات
لألبحاث المستقبمية" إلى أن التقنية الرقمية ستدخل في  %99من شؤوننا الحياتية ،األمر
الذي سيؤدي لزيادة نسبة الجرائم اإللكترونية نتيجة لقمة الوعي وعدم وجود ثقافة مجتمعية
في التعامل معيا؛ مما يستوجب بذل مزيد من الجيود لممساىمة في توعية المجتمع بعدد من
القضايا اإللكترونية الشائعة( .الخطيب)2014،
كبير في جميع أنحاء العالم ،حيث أصبحت
زخما ًا
 -2إن موضوع المواطنة الرقمية يكتسب ً
تحتل جوىر التحول الحكومي والوطني في العصر الحديث .
 -3إن نشر ثقافة المواطنة الرقمية في المدرسة وبين صفوف الطالب أصبح ضرورة ممحة،
مما يستوجب أن تتحول إلى قيم ومبادئ وبرامج ومشاريع في مدارسنا لمتكامل مع
مبادرات المجتمع المدني والمؤسسات اإلعالمية ،حتى نتمكن من تعزيز وحماية
مجتمعاتنا من اآلثار السمبية المتزايدة لمتكنولوجيا مع تعزيز االستفادة المثمى منيا
لممساىمة في تنمية مجتمع المعرفة وبناء االقتصاد الرقمي الوطني(.عبد الحميد ،
وجودة.)2013 ،
 -4إن مفيوم المواطنة الرقمية لو عالقة قوية بمنظومة التعميم ،ألنيا الكفيمة بمساعدة
المعممين والتربويين عموما وأولياء األمور لفيم ما يجب عمى الطالب معرفتو من أجل
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استخدام التقنية بشكل مناسب .ولكونيا وســـيمة إلعداد الطالب لالنخراط الكامل في
المجتمع والمشاركة الفاعمة في خدمة مصالح الوطـن عموما وفي المجال الرقمي
خصوصاً (.القايد.)2014،

 -5إن التقنية ووسائل االتصال الحديثة لم تعد من سبيل الترفيو والتسمية ،بل أضحت
ضرورة اجتماعية ال سبيل لمعيش الكريم بدونيا ووسيمة حتمية لمتواصل والحصول عمى
الكثير من الخدمات التعميمية والمعرفية والحياتية ،مما يحتم تعريف أبنائنا بالقواعد
والضوابط والتوجييات الالزمة لمتعامل الرشيد مع تمك التقنية بحيث تصبح ثقافة إيجابية
وعوامل تطوير وبناء بد ًال أن تكون عوامل ىدم وتدمير( & (Hoover, Michelle
.Kyle, Bobbi ,2014

 -6إن روح التمرد التي خمقيا اإلعالم الرقمي عموما أوجدت آثا ار سمبية عمى الروح الوطنية
لدي النشء ،مما يحتم االستفادة من التكنولوجيا في رفع مستوى الروح الوطنية لمعالجة
ذلك التحدي ( .الدىشان والفوييي ) 2015،
 -7إن حياتنا اليومية وبشكل متزايد تحولت لحياة رقمية وأصبحنا نستخدم بكثافة تكنولوجيا
المعمومات واالتصاالت والتقنيات الحديثة لممشاركة في األنشطة االجتماعية والتعميمية
والثقافية واالقتصادية وغيرىا ،مما يحتم

عمى المواطنين تعمّم وممارسة كثير من

األساليب التقنية المتقدمة لمواكبة التقدم التقني المعاصر ومنيا التوعية بالسالمة واألمن
اإللكتروني ،وتعمم ثقافة وآداب التعامل الرشيد مع تمك التكنولوجيا الرقمية.

 -8أنو عمى الرغم أن التكنولوجيا الرقمية دعامة أساسية لتحفيز االبتكار واإلبداع والتعمم
ودفع عجمة التنمية االقتصادية ،فإنيا تجعل االنسان أكثر عرضة ألشكال الجرائم
اإللكترونية .مما يؤكد عمى أىمية التدريب االحترافي والتثقيف الرقمي الالزم الذي يمنع
االستغالل اإللكتروني الذي يترك آثا ارً سمبية عمى المستويين الشخصي والميني(.

الشافعي.)2005،

ثالجاً  :إسَاو املدرسة يف حتكيل املواطية الرقنية يف ظل التحديات املعاصرة
لعمنا قبل الحديث عن اسيام المدرسة في تحقيق المواطنة الرقمية من خالل عناصرىا
المتعددة أن نشير إلى أن المدرسة مؤسسة تربوية وتعميمية واجتماعية تمثل بيئة اجتماعية
ووسطاً ثقافياً لو تقاليده وأىدافو وفمسفتو وقوانينو التي وضعت لتتماشى مع ثقافة وأىداف
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وفمسفة المجتمع التي ىي جزء منو ،تتفاعل فيو ومعو ،بيدف تحقيق أىدافو الدينية
والسياسية واالجتماعية واالقتصادية.
ولذا توجد عدة منطمقات تبرز دور المدرسة في تربية المواطنة بصفة عامة
والمواطنة الرقمية بصفة خاصة لعل من أىميا:
1ـ تعتبر أداة ىامة لتحقيق التواصل الفكري والتماسك االجتماعي في المجتمع .ومقرراتيا
الدراسية التي يدرسيا الطالب ترسخ ليذا األمر.
2ـ تعد المدرسة من المؤسسات الرسمية التي توظفيا الدول في سبيل نشر القيم العميا التي
تتبنيا لدى الطالب .
3ـأنيا تؤثر في الفرد وتعدل من سموكو ،وتكسبو المعمومات والميارات المختمفة التي تساعده
في حياتو .لمكوثو فييا ايام طويمة من العام  .وجزء كبير من عمره(.العقيل ،2014 ،
.)87 ،86
وليذا يمكننا بيان إسيام عناصر العممية التعميمية بالمدرسة في تحقيق المواطنة الرقمية
في ظل التحديات المعاصرة من حالل اإليضاح التالي:

أوالً  :دور املعله يف حتكيل املواطية الرقنية:
يظل المعمم حجر الزاوية ومرتكز العممية التعميمية والتربوية فيو المرشد والمدرب والميسر
لمطالب والقائم عمى تزويدىم بمختمـف المعارف والقيم والخبـرات والميـارات .
ىاما في عممية التحول الرقمي وتحقيق المواطنة الرقمية ،لكونو
ولذا فمممعمم القدوة ًا
دور ً
مرجعاً مينياً وتربوياً في الجانب التقني وااللكتروني والمعموماتي .فضالً عن دوره في ترسيخ

مفيوم االنتماء الوطني االجتماعي .وبما يقوم بو من توظيف التكنولوجيا بطرق جديدة
ومبتكرة لتحفيز تعمم الطالب وتنمية ميارات القرن الحادي والعشرين لدييم .وذلك من خالل
استخدامو وسائل واستراتيجيات تدريسية عصرية ومتجددة تمكنو من تنمية شخصية وعقول
المتعممين وتثقيفيم بالمعمومات واألفكار والقيم اإليجابية ،واكسابيم الميارات الحياتية والتقنية
المختمفة وتحسين تعمّميم ،حتى يتسنى ليم التفاعل اإليجابي مع التقنية واالستخدام األمثل

ليا لما يحقق االىداف الوطنية  .وليذا يمكن بيان إسيام المعمم في تحقيق وتعزيز المواطنة
الرقمية لدى الطالب في ظل التحديات المعاصرة من خالل الجوانب التالية :
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تعريف الطالب بجوىر المواطنة الرقمية ،ومنظورىا الشرعي والذي يرتكز عمى كونيا
أداة تحقق األىداف الدينية والوطنية والمجتمعية وتساعدىم عمي أن يصبحوا
مواطنين صالحين فاعمين.



تنمية قدرة الطالب عمى التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الرقمية ،ومعرفة متى
وكيف يمكن استخداميا ،وتدريبيم عمى التحكم في سموكياتيم عند استخداميا.



توعية وتدريب الطالب عمي كيفية الحصول عمى المعمومات بمختمف أنواعيا بطرائق
شرعية وأخالقية وقانونية.



تنمية وعي الطالب بأىمية التفكير فيما ينشر عمى اإلنترنت ،وما لو من آثار،
وكيفية التحقق من مصداقية المواد المنشورة.



تدريب الطالب عمى اإللمام بالمفاىيم األساسية لالتصال األخالقي والقيمي ،وعواقب
استغالل التكنولوجيا في القيام بأعمال إجرامية أو جرائم معموماتية.



تعريف الطالب بعناصر األمن والسالمة البدنية والنفسية المرتبطة باستخدام
التكنولوجيا والفضاء السيبراني ،وتوعيتيم بالمخاطر الناجمة عن االستخدام الغير
صحيح.



توعية الطالب بمخاطر إدمان اإلنترنت ،وما لذلك من آثار خطيرة تتمثل في االنعزال
عن المجتمع ،واالكتفاء ببناء مجتمع افتراضي.



تنمية وعي الطالب بمخاطر االنفتاح التكنولوجي ،وكيفية الحصول عمى ما يفيدنا
واالبتعاد عن مصادر الضرر.



حثيم عمى االستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحيا الوسائط الرقمية في دعميم
واثراءىم عممياً بإتاحة فرص الحوار وتطبيق استراتيجيات التعمم النشط القائم عمى

التفكير الناقد واإلبداعي.


المساىمة في بناء بيئات تعميمية رقمية تعاونية يتشارك خالليا كل من المعممين
والطالب في الفصول الدراسية وخارجيا عبر الوسائط الرقمية المختمفة (المالح
42 ،2016،ـ)43
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فضالً عن أن وعي المعمم وحرصو عمى ترجمة خبراتو اإليجابية إلى ممارسة فعمية في

المواقف التعميمية تتطمبيا المناىج الدراسية واأل نشطة والمشكالت المجتمعية لبمورة أبعاد
المواطنة عموماً والرقمية عمى وجو الخصوص .والعمل عمى كل ما من شأنو تنوير طالبو
بضرورة الحذر عند التعامل مع متطمبات العصر والتحول الرقمي واالقتباسات ،بعدم نقل
واعادة إرسال أفكار مشبوىة مضممة قد تقف خمفيا جماعات أو دول معادية ،أو تناقل
إشاعات ومواضيع فييا مخالفات شرعية أو سياسية أو وطنية أو اجتماعية من شأنيا
اإلضرار بوحدة المجتمع واالنتماء الوطني .والعمل عمى رفع الروح المعنوية ليم لممشاركة
اإليجابية لما يحقق المواطنة الرقمية الفاعمة.

ثاىياً :دور املياٍج يف حتكيل املواطية الرقنية:
تعد المناىج الدراسية أداة ىامة لتحقيق التواصل الفكري والتماسك االجتماعي في
ىاما في إعداد الطالب لمحياة والعمل والقيام بدور فعال في
المجتمعات .كما أن ليا ًا
دور ً
التنمية المستدامة فيي تعمل عمى تشكيل الثقافة الرقمية لمساعدة األجيال عمى معرفة ما
الذي يجب أن يفعموه مع المعمومات والتكنولوجيا .من خالل إتاحة الفرصة ليم لممارسة بعض
أساسيا من المنيج تبدأ من
األنشطة التي تدعم المواطنة الرقمية والتي يجب أن تكون جزًءا
ً
رياض األطفال  .بل ويخصص ليا منيج مستقل تحت إشراف معممين متخصصين لغرس قيم
المواطنة وتشكيل ثقافة وميارات المواطنة الرقمية الصالحة.
ولذا يرى المختصين أنو يجب أن تتضمن المناىج في مقرراتيا وموضوعاتيا ومفاىيميا أربعة
مراحل يمكن بيانيا عمى النحو التالي:
 -1مرحمة الوعى :والذي يتطمب تنمية الوعي المعرفي لمطالب بالتكنولوجيا وكيفية استخداميا
بالشكل المناسب  ،وباآلثار المترتبة عمى أفعاليم عند استخداميا.
 -2مرحمة الفيم :وذلك بتنمية القدرة عمى تحديد االستخدام المناسب وغير المناسب
لمتكنولوجيا ،من حيث القواعد والقوانين األخالقية ليذا االستخدام .
 -3مرحمة الفعل :أي االستخدام الفعمي لمتكنولوجيا بصورة مناسبة باالعتماد عمى المعمومات
التي تم معرفتيا في المرحمتين السابقتين إل تخاذ الق اررات المناسبة.
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 -4مرحمة التقويم :بتقويم الطالب لممارساتو الصحيحة والخاطئة وتغيير السمبي منيا .وىذه
المرحمة تتطمب :الممارسة الموجية والنمذجة والتغذية الراجعة والتحميل( Bailey,
.)Ribble & 2006, pp. 2 – 4
ومجمل القول فإن المناىج يجب أن تعمل عمى تعزيز المواطنة الرقمية لمطالب بالعمل عمى
تعميم قيم وميا ارت المواطنة الرقمية في جميع المناىج الدراسية وتعزيز التربية الوطنية
ضيو في
يم ٌ
والمدنية لنصل إلى المواطن الرقمي الذي يمتزم باألمانة الفكرية و ٌ
يدير وقتو الذي ٌ
يحترم الثقافات والمجتمعات في
يحافظ عمى معموماتو الشخصي ٌة و ٌ
استخدام الوسائط الرقمية .و ٌ

البيئة االفت ارضي ٌة وبحمي نفسو ووطنو من المعتقدات واألخالق الفاسدة التي تنتشر في
الوسائط الرقمية(.حداد .)2014 ،

الفعال فإن ذلك يوجب عمييا العمل وفق
وحتى تستطيع المناىج تشكيل ذلك المواطن الرقمي ّ
المنطمقات التالية :


تعزيز روح المواطنة لدي الطالب ،والتأكيد عمى اليوية العربية اإلسالمية ،والحفاظ
عمى القيم المجتمعية في ضوء االنفتاح عمى الثقافات األخرى واالتصال بيا.



بث المعمومات حول الواجبات الوطنية في جميع الدروس والمقررات ولجميع المراحل
عبر الفضاء السيبراني.



توضيح مفيوم المواطنة الرقمية ،ومدي الحاجة إليو في ىذا العصر الذي يتميز
باإلقبال الشديد عمى استخدام التكنولوجيا في مختمف المجاالت.



ربط الطمبة بالنشاطات الوطنية ونشاطات تمثيل األدوار في جوانب مختمفة من
المسؤوليات الحياتية والمجتمعية والبيئية( الحبيب. )2005،



تييئة الطالب لمدخول إلى مجتمع المعمومات الحديث والتعايش معو ،واالستفادة
القصوى منيا في تنمية المجتمع من الناحية المعرفية ،وبناء االقتصاد الرقمي
الوطني.



تمكين الطالب من تحمل مسؤولية األمن االلكتروني والفكري والحذر من الجرائم



بداعا.
فكريا
وسموكيا ومشارًكة ور ًأيا ً
ونقدا وا ً
ً
المعموماتية بتنمية ذاتو ً
تعزيز القدرة عمى الحوار والنقاش اليادف وتقبل آراء اآلخرين.



تنمية قدرة الطالب عمي إنتاج المعرفة ،والتحول من ثقافة النقل إلى ثقافة العقل.
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تنمية وعي الطالب بأىمية الحفاظ عمى ىوياتيم الشخصية وبمخاطر إدمان
اإلنترنت ،لما لذلك من آثار خطيرة تتمثل في االنعزال عن المجتمع ،واالكتفاء ببناء
مجتمع افتراضي(.الجزار.)402 ،2014 ،

حيث من شان تمك األمور وغيرىا إبراز دور المناىج في تعزيز شخصيات األجيال
لمظفر بالمواطن الرقمي الذي يحب وطنو ويفكر في المصمحة العامة ويستخدم التكنولوجيا
بشكل يحميو ويحمي خصوصيتو ويحترم القوانين واألعراف وحقوق اآلخرين وحرياتيم
اإلنسانية ويستخدم اإلعالم الجديد ووسائطو المتعددة لخدمة قضايا المجتمع والوطن.
من أ جل ذلك كانت المواطنة والتربية الرقمية مسؤولية تقع عمى عاتق الجميع (.عبد
الحميد ،جودة.)2013،

ثالجاً :دور البيئة املدرسية يف حتكيل املواطية الرقنية:
مما الشك فيو أن البيئة المدرسية الجاذبة تتيح فرص التعميم والتعمّم الممتعة والتي تنعكس

إيجاباً عمى شخصيات األجيال كما أنيا تساىم في تحقيق المواطنة الرقمية بالصورة المرغوبة.

األمر الذي يتطمب توفير البنى التحتية لألنترنت والشبكات المناسبة سيمة الوصول لتحقيق

مدي االرتباط بين المواطنة الرقمية ومبدأ تكافؤ الفرص ،لما يحقق التوازن في الفروق الفردية
بين الطالب في المواىب والقدرات ،حيث من حقيم جميعاً الحصول عمى فرصة النجاح في

عالم دائم التطور والتغير.)Mossberger, et al., 2014 (.

تغيير في طبيعة ومالمح األنشطة
ًا
ومن جية أخرى فإن الثورة الرقمية مثمما أحدثت
الحياتية بصفة عامة ،فإنيا أدت لظيور مفاىيم وأنماط ومصطمحات جديدة في التربية
فعال ،محصن بأطر أخالقية تحميو
كالتربية الرقمية  ،والتي تسعى إلى تكوين مواطن رقمي ّ
من مخاطر الفضاء السيبراني الرقمي ،من خالل تربية ىدفيا تمكين الطالب نحو التقنية
وتنمية ميارات استخدام تقنياتيا وتصفح الشبكات الرقمية ،بجانب تنمية ميارات التفكير الناقد
لمحتوى تمك التقنيات والشبكات ،في ظل التوجيو المخطط من قبل قائد المدرسة والمعممين
لالستخدام الفعمي لممصادر والتقنيات الرقمية بيدف تنمية الميارات والسموكيات التي تمكنيم
بأن يصبحوا مواطنين رقميين ،يتفاعمون مع اآلخرين عبر االتصال المباشر أو أثناء التدريس
التفاعمي وااللكتروني(.الدىشان.)2014،
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وتستطيع البيئة المدرسية تحقيق تمك التطمعات من خالل العمل وفق المنطمقات
التالية:
1ـ أن تتبنى المدرسة التحول الرقمي بكل بيئاتيا وأجيزتيا وعناصرىا ومناىجيا ،كما تتحول
مواضيع الدراسة إلى مسائل يستنتجونيا عبر تقنيات رقمية تنمي فييم روح االكتشاف
واإلبداع  ،ومواكبة العصر ليعمموا بأدوات من نتاج الثورة التكنولوجية المعاصرة.
2ـ توفير اإلمكانات والتقنيات في البيئة المدرسية بتصميم موقع إلكتروني لممدرسة يضم جميع
فعاليات العممية التعميمية ،ويعرف المجتمع بجيودىا ،ويسمح لمطالب بالتعبير عن آرائيم
حوليا  .كما يمكن لمطالب والمعممين من خاللو التواصل مع بعضيم البعض ،ومع اإلدارة،
وأولياء األمور لكل ما يخدم عمميات التعميم والتعمّم.

3ـ إتاحة فرص توظيف استراتيجيات التعمم الحديثة لتعزيز ميارات الحوار والتواصل واحترام
آراء وأفكار اآلخرين وميارات اإلصغاء النشط ،وحثيم عمى االشتراك في الممتقيات،
والمنتديات ،والمدونات وجمسات النقاش التي تتيحيا شبكات التواصل االجتماعي لبحث
القضايا التي تيميم في حاضرىم ومستقبميم(.عروبة .)2010 ،
4ـ العمل عمى تدعيم ونشر ثقافة االستخدام الرشيد والوعي باألخالقيات الرقمية لدى الطالب،
وتدريبيم عمى ممارسة جميع جوانب المواطنة الرقمية من خالل كافة الفعاليات والبرامج
التربوية واألنشطة المدرسية المناسبة إلعدادىم وتربيتيم عمى المواطنة الرقمية ليتمكنوا من
الحياة بأمان في العصر الرقمي(الدىشان والفوييي.)2015،
ويتفق الباحث مع ما ذىب إليو البعض بأن مجتمعنا السعودي وعالمنا العربي أصبح في
حاجة ماسة إلى مبادرات وبرامج تربوية مدرسية ومجتمعية في التربية والمواطنة الرقمية
واالستدامة فييا لحماي ة شبابنا وتعزيز سالمتيم من االستخدامات السمبية المتزايدة
لمتكنولوجيا الحديثة في العصر الرقمي ،وخاصة التوعية بالسالمة واألمن اإللكتروني عند
استخدام شبكة اإلنترنت واألجيزة المحمولة .والمتمثمة في ثقافة وآداب التعامل الرشيد مع تمك
التكنولوجيا الرقمية (.سالمة)2013،

ٍ
إيماناً بان المواطنة الرقمية أكثر من مجرد ٍ
تعميمية تتوقف عند حد المدرسة ،بل
أداة

تتخطى ذلك الى إعداد الطالب ليكون مواطن رقمي ينخرط في مجتمعو ولتصبح سموكاً يالزم
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الطالب في أي مكان وزمان ،فضالً عن اإلسيام في إعداد أفراد قادرين عمى المشاركة

الفعالة في بناء ونيضة المجتمع والوطن بأسر (.الشيري.)8،2016 ،
اإليجابية و ّ

رابعاً :دور الكائد الرتبوي يف حتكيل املواطية الرقنية:

لمقائد التربوي دور كبير في تسيير عممية التربية والتعميم في مدرستو ،وتحقيق األىداف
التربوية من خالل ما يمارسو من أدوار فيو يعمل كقائد قدوة ومرشد ومشرف وموجو .كما أنو
يقيم جسور التكامل التربوي مع المؤسسات التربوية ويقيم الشركات المجتمعية لممساىمة في
تنشئة األ جيال تنشئة متكاممة وبناء شخصياتيم وصقميا بما يعود عمييم وعمى مجتمعاتيم
بالخير العميم.
كبير في تحقيق المواطنة الرقمية في ضوء التحديات المعاصرة
دور ًا
وليذا فممقائد التربوي ًا
بما يقوم بو من ميام داخل الميدان وخارجو ،واسيامو في تربية الفرد واعداده لمحياة .
وحتى يسيم قائد المدرسة في تحقيق المواطنة الرقمية وقيميا داخل الميدان التعميمي فإنو
يقع عميو قيادة التغيير اليادف لتحقيق أقصى حد ممكن من أىداف التعمّم بالتخطيط والتنظيم

لذلك عمى أسس عممية وتوفير ثقافة تنظيمية وتقنية بالمدرسة ،لتنفيذ البرامج والمشاريع

والنشاطات واإلشراف والتوجيو والتقييم ،حيث يتولى مدير المدرسة توجيو العاممين معو من
معممين واداريين وطالب باعتبارىم أصحاب الدور األساسي في العممية التربوية لكل ما يحقق
المواطنة الرقمية ).) Heaser, , 2012
كما يتعين عمى القائد التربوي أن يوجو العاممين معو إلى المواطنة الرقمية ،ومعرفة
األىداف المنشودة من تحقيقيا ،وكذا توجيو المتعممين بما يتفق وخصائص نموىم العقمي
والنفسي واالنفعالي والج سمي ومتطمبات المجتمع التربوية ،وتنمية القيم األخالقية والحميدة
والمثل العميا لدى الطالب نحو التقنية الرقمية واالستخدام األمثل ليا .مع العمل عمي توفير
الموارد التقنية والتعميمية الالزمة والتي تمكن المعممين والمتعممين من الوصول ألفضل فيم
لمتكنولوجيا الرقمية وكيفية االستفادة منيا في عمميتي التعمّم والتعميم ،وزرع وتنمية قيم
المواطنة الرقمية لدى الطالب.

ىذا باإلضافة إلى إسناده تدريس المواطنة الرقمية والتوعية بيا لمن ىو جدير من
المعممين األ كفاء بتحديد من سيتولى تدريس المواطنة الرقمية سواء(المعممون أو
المتخصصون في التكنولوجيا أو المتخصصون في المناىج بالمدرسة) .مع تشجيعو ليم عمى
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تطوير ومراجعة المنيج  .وحثو ليم عمى توظيف التعميم االلكتروني وتقنيات االتصال الرقمي
مثل شبكات التواصل االجتماعي في استراتيجيات التدريس ودعم االبتكار واإلبداع في
التدريس ،وكذلك االستفادة منيا في دعم أنشطة الطالب داخل و خارج الصف  ،ومشاركة
األفكار مع اآلخرين .عبر الفضاء السيبراني وكل ما من شأنو مساعدتيم عمي التحسين
المستمر لتعمّم العصر الرقمي وتطبيق المواطنة الرقمية وتزويدىم بالكفايات والميارات الالزمة
لضمان حسن االستخدام الواعي لمتكنولوجيا بفاعمية.

كما يمتد دور قائد المدرسة إلى تممس حاجات طالبو والمجتمع المحيط بتعزيز التفاعالت
االجتماعية المسؤولة ذات الصمة بالتحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا معمومات ،والعمل مع
فريق عممو بالمدرسة عمى نشر الوعي بالمواطنة الرقمية وتنمية قيميا وطرق تحقيقيا في
ضوء التحديات المعاصرة من خالل الفعاليات والبرامج واأل نشطة المدرسية والندوات ،والدورات
والمؤتمرات واجراء البحوث العممية واإلجرائية والمسابقات الثقافية التي تدور حول كافة
القضايا المتعمقة بحقوق وواجبات المواطن في العصر الرقمي ومجاالت ومحاور المواطنة
الرقمية .وكذلك االستفادة من وسائل اإلعالم الجديد في توثيق أواصر التكامل واالنسجام من
خالل تخطيط تشاركي .ووعي مجتمعي مساند .لتنشئة المواطن الرقمي الواعي الذي يدرك
أبعاد الثقافة الرقمية ويستطيع توظيفيا باحترافية في حياتو اليومية ورفعة وطنو.
منطمقاً في تمك األدوار المذكورة أعاله من الوعي بأن تربية المواطنة الرقمية ىدفاً

استراتيجياً لمنظم التربوية لمساعدة األجيال عمى تطوير قدراتيم وطاقاتيم ليكونوا مواطنين
صالحين في المجتمع ،منتجين ومساىمين ومسؤولين وميتمين بشؤون مجتمعيم وقضاياه
وىمومو وأولوياتو ،ومحافظين عمى نسيجو وىويتو( .درىم.)2006،

اليتائج والتوصيات
أوالً :اليتائج :
من خالل ما تم استعراضو في فصول الد ارسة يمكن بيان أىم النتائج التي تم
الوصول إلييا عمى النحو التالي :
1ـ لممعمم دور في غرس قيم المواطنة الرقمية وتنميتيا لدى األجيال من خالل توظيف التقنية
في العممية التعميمية وتفعيل استراتيجيات التعمم النشط القائم عمى التفكير الناقد
واالبتكاري.
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2ـ تساىم المناىج في تحقيق المواطنة الرقمية ببث قيميا ومفاىيميا وأىميتيا ومجاالتيا
وتحدياتيا المعاصرة عبر المراحل التعميمية المختمفة والمقررات الدراسية المتنوعة .
3ـ امتالك البيئة المدرسية لمقومات تقنية عالية وتوظيفييا لألنشطة الصفية والالصفية
يساىم في إعداد المواطن الرقمي المحقق لممواطنة الرقمية والواعي بدوره الفاعل فييا .
4ـمن شأن األ دوار التربوية والتوعوية وعقد الشراكات المجتمعية التي يقوم بيا قائد المدرسة
تحقيق المواطنة الرقمية والمسؤولية اإللكترونية التي تعود عمى المدرسة والمجتمع
بالخير العميم .
5ـ يساىم تكامل األدوار بين عناصر العممية التعميمية بالمدرسة في قيادة مسار التحول
الرقمي وتشكيل شخصيو المواطن الرقمي الواعي باالستخدام الرشيد لمتقنيات الرقمية ،
واكسابيم الميارات الال زمة الستخداميا بأمان  ،وتنمية معارفيم بالحقوق وااللتزامات
والواجبات الرقمية.
6ـ لعناصر العممية التعميمية بالمدرسة دور في تحقيق المواطنة الرقمية لدى الطالب في
المراحل العمرية المختمفة من خالل تشكيل الحصانة الفكرية والذاتية وادراك حجم
التحديات المعاصرة التي أفرزتيا التقنيات الرقمية الحديثة واستخداماتيا وتأثيراتيا عمييم
وعمى اآلخرين.
 7ـ لعناصر العممية التعميمية بالمدرسة دور في تحقيق المواطنة الرقمية لدى الطالب بتعزيزىا
اليوية الوطنية والعربية اإلسالمية ،والحفاظ عمى القيم المجتمعية في ظل االنفتاح عمى
الثقافات األخرى واالتصال بيا.
 8ـ لممعمم والقائد التربوي والمناىج والبيئة المدرسية دور في تحقيق المواطنة الرقمية لدى
الطالب عبر مجاالتيا التسعة واليامة الستخدام التكنولوجيا  ،وذلك بتييئتيم لمدخول إلى
مجتمع المعمومات الحديث واالستخدام األمثل ،واالستفادة القصوى منيا في تنمية
المجتمع من الناحية المعرفية ،وبناء االقتصاد الوطني الرقمي.
 9ـ لممعمم والقائد التربوي والمناىج والبيئة المدرسية دور في تحقيق المواطنة الرقمية لدى
الطالب بتنمية الوعي لدييم بتحمل مسئولية األمن االلكتروني والحذر من الجرائم
المعموماتيو.
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التوصيات :
في ضوء النتائج السابقة وما تم تناولو في فصول الدراسة توصي الدراسة بما يمي :
1ـ وضع السياسات التي تتعمق بالمواطنة الرقمية في المدارس وآليات تنفيذىا ،وأدوار
ومسئوليات عناصر العممية التعميمية في عمميات التنفيذ.
2ـ تخصيص منيج مستقل لممواطنة الرقمية في جميع المراحل الدراسية يقوم عمى اختيار
محتواه نخبة من التربويين المتخصصين ،وتعميم تدريسو من معممين أكفاء يتم إعدادىم
وتأىيميم وتدريبيم مينياً لمقيام بيذه الميمة .

 3ـ استضافة المختصين البارزين في التقنية وغيرىم من المتخصصين األمن السيبراني
لتوعية الطالب حول أىمية التحول الرقمي وعالقتو بالمواطنة الرقمية ومجاالتيا
واالستخدام األمثل لمتقنية لمظفر بمواطن رقمي صالح عمى وعي بما لو من حقوق وما
عميو من مسئوليات.
 4ـ إج ارء دراسة ميدانية عن واقع اسيام المراحل التعميمية الدراسية في تحقيق المواطنة
الرقمية لدى طالبنا .
5ـ إجراء دراسة عن دور الجامعات في المممكة العربية السعودية في تحقيق المواطنة الرقمية.
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