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يهدف البحث إلى تحليل واقع الدور الذي تمارسه الجامعة في تحقيق أبعاد المواطنة الرقمية 
ة، والتعرف على مفهوم المواطنة الرقمية، وأبعادها، لدى طالبها في ضوء التحديات المعاصر

والكشف عن التحديات المعاصرة التي تواجه تحقيقها، باإلضافة إلى وضع تصور مقترح لهذا الدور، 
 . واعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي

وخلصت الدراسة إلى أن مفهوم المواطنة الرقمية وأبعادها يتم تداوله في المؤسسات 
وية عامة والجامعية على وجه التحديد بشكل يبرز أهميتها كمدخل يؤكد على التزام الطلبة الترب

بواجباتهم ومسؤولياتهم أثناء معامالتهم الرقمية، كما أنها تعمل على إعداد مواطن رقمي مؤهل للقيام 
ولوية وطنية، بحركة التنمية المستدامة داخل المجتمع، على أن يتم تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية كأ

من خالل تدريبهم على االستخدام األمثل للتكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية، لمواجهة التحديات 
وغيرها، . . . العالمية المعاصرة التي تتعلق بالجوانب السياسية واالجتماعية االقتصادية والثقافية 

كنولوجية، وكوادر بشريه قادرة على إعداد والتي تحد من انتشارها على الرغم من توافر بنية تحتيه ت
 .المواطن الرقمي، باإلضافة إلى الدعم السياسي من قبل الدولة لتحقيق المواطنة الرقمية وأبعادها

 . التحديات المعاصرة- أبعاد المواطنة الرقمية - دور الجامعة :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The research aims to analyze the reality of the role played by the university 

in achieving the dimensions of digital citizenship among its students in the light 
of contemporary challenges, and to identify the concept of digital citizenship 
and its dimensions, and to uncover the contemporary challenges facing its 
achievement, in addition to develop a proposed concept for this role, the 
research adopted descriptive analytical method. 

The study concluded that the concept of digital citizenship and its 
dimensions, are circulated in educational institutions in general and university 
specifically to highlight its importance as an entry that emphasizes the 
commitment of students to their duties and responsibilities during the digital 
transactions, as it works to prepare digital citizen qualified to carry out the 
sustainable development movement within the community, The dimensions of 
digital citizenship are promoted as a national priority, by training them on the 
optimal use of digital technology in the educational process, to meet 
contemporary global challenges related to the political, socio-economic and 
cultural aspects, etc. T limit the spread despite the availability of technological 
infrastructure, and the cadres of a human is able to set up a digital citizen, in 
addition to political support by the state to achieve digital citizenship and 
dimensions. 
Keywords: Role - University - Dimensions of Digital Citizenship - 
Contemporary Challenges. 



 دراسة تحليلية( التحديات المعاصرة  لدى طالبها في ضوء دور الجامعة في تحقيق أبعاد المواطنة الرقمية( 
 

  




 والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى ،الحمد هللا رب العالمين

 :آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد
دم            ن تق هده عصر آخر م م يش ا ل لقد شهدت المجتمعات المعاصرة العديد من التحديات المتنوعة م

ات   تقني فى مجاال  بكة المعلوم ًرا بش ت (ت االتصال والمعلومات، والذى ُتوِّج أخي ى    )اإلنترن همت ف ى أس ، والت
د    ه التحدي ى وج ة عل ات التعليمي ة، والمؤسس ات عام ارج المؤسس ل وخ اة داخ ط الحي ر نم ار . تغيي ث أش حي

انيات لألطفال عالًما من اإلمكتوفر ) ICT(إلى أن اإلنترنت وتكنولوجيا االتصال) ٤٣١م، ٢٠١٦(عبدالعزيز 
اتهم       كيل هوي ي تش والشباب ُيسهم بشكٍل واضٍح في توسيع آفاقهم، وتوفير فرص تعلم أفضل لهم، والمساعدة ف

اتهم الخاصة           . وتعزيز مشاركتهم  يل حي ل خطر تعرض تفاص رة، مث اطر كثي ون لمخ د يتعرض وفي المقابل ق
   . الرتكاب سلوكيات وانحرافات غير أخالقيةلالختراق والسرقة، والتسلط عليهم عبر اإلنترنت، أو استمالتهم

ى سرعة            اعي، إل ع التواصل االجتم كما أدى التقدم الهائل والمتنامي فى استخدام اإلنترنت، ومواق
ث       دولي، وب ي وال عيدين اإلقليم االنتشار لألفكار البناءة والهدامة، بل والتأثير فى مجريات األحداث على الص

ان     روح الغلو والتعصب واالنحرا    تقرار األوط ن واس . فات الفكرية واألخالقية، والتى قد ُتسهم فى زعزعة أم
ورة             ك الث ن تل د، م ه التحدي ى وج ري عل ع المص ة، والمجتم المية عام ة واإلس دان العربي ت البل د عان وق
ورة              ن ث د ع ن ببعي م يك ذى ل ع المصري ال التكنولوجية الرقمية، حيث ظهرت صورها واضحة داخل المجتم

يا الرقمية من ناحية، وما شهده من حراك سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي بعد ثورتي الخامس      التكنولوج
و   ٢٠١١والعشرين من يناير   ن يوني اعي دوًرا      ٢٠١٣م، والثالثين م ع التواصل االجتم ه مواق ذى أدت في م، وال

 .ء واالنتماء للوطنمؤثًرا على البناء االجتماعي داخل األسرة والمجتمع المصري، وتأثيراتها على الوال

وبناًء على ذلك، فقد ظهرت العديد من المفاهيم الجديدة، ومنها مفهوم المواطنة الذى اتخذ أشكاًلا وصوًرا        
ت من                ذى نعيشه، وجعل ب العصر الرقمي ال ق ومطال ًدا يتف ات المواطن شكًلا جدي جديدة، أخذت فيه حقوق وواجب

ر    التوجه نحو الرقمية غاية كبرى ومطلًبا عالميً    أثير كبي ه ت ا، فالتقدم السريع فى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ل
ة     ة الرقمي ام بالمواطن بيل لالهتم د الس ا مه ة؛ مم ة الثقافي ة والهوي ايا المواطن ى قض مادي،(عل ) ١٧٥م، ٢٠١٧الص

ا ال   ة لتكنولوجي تراتيجية القومي ه اإلس ا أوردت و م اندها، وه ي تس ات الت وير التطبيق ى تط ل عل ات والعم معلوم
ة   (٢٠١٧ – ٢٠١٢واالتصاالت  ي المعرف  Towerds a Digital  Society) نحو مجتمع رقمي واقتصاد قائم عل

and Knowledge– Based Economy           ا األساسية ة رؤيته ة الرقمي ت من التوجه نحو المواطن ي جعل  والت
(Ministry of Communications and Information Technology, 2013, 18 – 87). 

ل            دول، مث ن ال ر م ت كثي دما أدرج ة عن ة الرقمي ام بالمواطن ر االهتم ا ظه ات  : كم ا والوالي بريطاني
ن                  د م دت العدي ث أك ة، حي ة الرقمي نهج التربي ار م ي إط ة ف ة الرقمي المتحدة وكندا، مواضيع خاصة بالمواطن
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بد من غرس القيم والسلوكيات الدراسات أن االكتفاء بوضع معايير االستخدام الرقمي المقبول غير كاف، بل ال
 ).٣٨٨م، ٢٠١٤الجزار،.( الصحيحة المتعلقة بذلك

 وعالميًا، فى استخدام ونشر الجامعات المصرية ليست بمنأى عما يدور محليًا على ذلك فإن ًاوتأسيس
جامعة،  خاصة لدى طالب التكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، مع االهتمام بإتاحتها للجميع، الستخدامها بيسٍر

ات           " باعتبارهم   ى مؤسس إن عل م ف ن ث الثروة الحقيقية للوطن؛ ألنهم سيتولون قيادة المجتمع في المستقبل، وم
ة،           ة، واالنفعالي ة العقلي ن الناحي الب م ية الط ة شخص اء وتنمي ل بن ن أج ا م ل طاقاته ل بك ع أن تعم المجتم

ع          ة المجتم الي تنمي ية، وبالت ل  واألخالقية، واالجتماعية، والسياس دالقادر،  ". ( كك ا  )١٨٧م،٢٠١٨عب ، ولكونه
ت             د تعال ه؛ فق ه وواجبات ذي     المنوطة بعملية إعداد المواطن الصالح الُملم بحقوق ي ال دور الرئيس وات بال األص

يمكن أن تلعبه الجامعات في تحقيق المواطنة الرقمية وأبعادها في نفوس الطالب، حيث أشار إلى ذلك رابييل      
)Ribble,2012,149 (الل  بأن ن خ ا، م ة به ايا المتعلق ة، والقض ة الرقمي م المواطن الب فه ى الط ب عل ه يج

ام    استغالل وسائل التكنولوجيا التى أتاحتها شبكة اإلنترنت فى التعرف على أبعادها ومفاهيمها المتعددة واإللم
 .بممارستها المتنوعة

ا،    ألن الجامعات كمؤسسات تربوية هي المسؤول األول عن إعداد األ     ونظرًا ا واجتماعًي فراد تربوًي
ل           لية ب ا أو تس د ترفيًه بل وإمدادهم بالقيم والسلوكيات المرتبطة بالمواطنة الرقمية وأبعادها، خاصة أنها لم تع
ة                  ة والمعرفي دمات التعليمي ى الخ ول عل ى التواصل والحص ادر عل ي ق ضرورة اجتماعية لتنشئة مواطن رقم

 .ؤولياته تجاه وطنهوالحكومية، وإدراك حقوقه وواجباته ومس
دى       لذلك جاء البحث الحالي لطرح تصور مقترح لدور الجامعة في تحقيق أبعاد المواطنة الرقمية ل
ع            ى المجتم ة ف ة الرقمي ع المواطن طالبها في ضوء التحديات المعاصرة؛ لذا فإن تبني هذا التصور لتحديد واق

ى      الجامعي الرقمي من ناحية، وتحديد دور الجامعة فى تحقيقه    ول إل ن الوص ا م ا يمكنه ا من ناحية أخرى، كم
وة          واطن الق ا، وم عف ومعالجته امن الض ى مك وف عل مرحلة التميز فى ضوء معطيات الحداثة والتطور للوق

 .لتعزيزها وتطويرها، وانعكاساتها الظاهرة وتوظيفها من أجل تحقيق هذا الدور


ي  واستجابة لهذا تتمثل مشكلة البحث الحالي   اؤل الرئيس ه      : في التس ذى ُتمارس دور ال ع ال ا واق م
 ؟ الجامعة في تحقيق أبعاد المواطنة الرقمية لدى طالبها في ضوء التحديات المعاصرة

 :ويتفرع منه التساؤالت التالية 
 ما مفهوم المواطنة الرقمية؟ .١
 ما أهم أبعاد المواطنة الرقمية؟ .٢
 ق أبعاد المواطنة الرقمية لدى طالبها؟ما واقع الدور الذى ُتمارسه الجامعة في تحقي .٣
 ما التحديات المعاصرة التى تواجه تحقيق المواطنة الرقمية، وأبعادها؟ .٤
ما التصور المقترح لدور الجامعة في تحقيق أبعاد المواطنة الرقمية لدى طالبها في ضوء التحديات  .٥

 المعاصرة؟
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دى       يهدف البحث إلى تحليل واقع الدور الذي ُتم   ة ل ة الرقمي اد المواطن ق أبع ي تحقي ارسه الجامعة ف

 :طالبها في ظل التحديات المعاصرة، وذلك للوصول إلى تصور مقترح ُيسهم في تحقيقها، وذلك من خالل
 .التعرف على مفهوم المواطنة الرقمية  .١
 .معرفه أهم أبعاد المواطنة الرقمية .٢
 . أبعاد المواطنة الرقمية لدى طالبهامعرفة واقع الدور الذى ُتمارسه الجامعة في تحقيق .٣
 .الكشف عن التحديات المعاصرة التى تواجه تحقيق المواطنة الرقمية وأبعادها .٤
ديات         .٥ وء التح ي ض ا ف دى طالبه ة ل وضع تصور مقترح لدور الجامعة في تحقيق أبعاد المواطنة الرقمي

 .المعاصرة


 :تتمثل أهمية البحث الحالي فيما يلي
د البحث أهميته من أهمية القضية التى يتناولها، وهى قضية المواطنة الرقمية، ودور الجامعة في يستم .١

تحقيقها في ظل التحديات المعاصرة لدى طالبها؛ حيث تفيد نتائج هذا البحث القائمين على أمر التعليم 
 التنشئة والتربية على الجامعي في وضع الخطط واتخاذ القرارات المناسبة لتوفير اآلليات التى تتطلبها

 .ممارسة المواطنة الرقمية السليمة لدى الطالب
كما تأتى أهمية البحث الحالي انطالًقا مما يشهده الوقت الراهن من أحداث وتحديات معاصرة على الساحة  .٢

ات الداخلية والخارجية لم تشهدها مصر من قبل؛ لذا يتطلب من المؤسسات التربوية والجامعية أن تتخذ الخطو
 .واإلجراءات الالزمة للقيام بدور أكثر إيجابية في تحقيق مفهوم المواطنة الرقمية لدى طالبها

تبرز أهمية البحث في إبراز الدور الذى تقوم به الوسائط الرقمية على أرض الواقع في تشكيل وتكوين  .٣
الفكري داخل دول الشرق االتجاهات والمفاهيم على الساحة في ظل الحراك الثقافي والسياسي واالجتماعي و

 .    األوسط والمنطقة العربية عامة، ومصر على وجه التحديد


ـة            من المؤكد أن     اهج بحثي ن من ا م تخدم فيه ا يس ا، وم ة تناوله دد طريق ي تح طبيعة المشكلة هي الت
نهج        ه الم في؛ لكون ذا    مالئمة، لذا يسير البحث الحالي في خطواته معتمًدا على المنهج الوص ة ه م لطبيع  المالئ

ليط                ع تس ا، م م أبعاده ة، وأه ة الرقمي وم المواطن اكم لمفه اهيمي الح ار المف ى اإلط ك للتعرف عل البحث، وذل
ا    ووقوًفا على طبيعة. الضوء على التحديات المعاصرة التى تواجه تحقيقها  ي تحقيقه ة ف  الدور المنوط بالجامع

 .الدور فى ضوء التحديات المعاصرة للخروج بتصور مقترح لتحديد هذا لدى طالبها؛


 :تتحدد مصطلحات البحث فيما يلي
 :المواطنة .١
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يعرفها الباحث إجرائًيا بأنها عضوية كاملة للفرد داخل الدولة والوالء واالنتماء لها، مع االلتزام من 
ا، على أن يتحمل المواطنون جانبها بضمان حقوق مواطنيها االجتماعية والسياسية والمدنية، ودون المساس به

 . مسؤولية المشاركة داخل الدولة، والحرص على خدمتها، والحفاظ عليها
 :الرقمية .٢

ات       ة المعلوم ت لكاف بكة اإلنترن ر ش ا عب ة إلكترونًي روض المقدم ا الع ا بأنه ث إجرائًي ا الباح يعرفه
 .والبيانات المختلفة، والتى يتعامل معها المواطن في مجتمع افتراضي

 :واطنة الرقميةالم .٣
يعرفها الباحث إجرائًيا بأنها القواعد والمعايير والمبادئ المتبعة في االستخدام للتكنولوجيا، من قبل    
ن            ار م ة األخط ن كاف ه م ه وحمايت ه وحب والء ل ن ال المواطنين كباًرا وصغاًرا، لرقى الوطن وتقدمه انطالًقا م

 .احية أخرىناحية، واالستغالل األمثل للتقنيات الحديثة من ن


يقتصر البحث الحالى على إبراز دور الجامعة فى تحقيق المواطنة الرقمية لطالبها، على أن يركز        
ة،           ع داخل الجامع ى الواق اتها عل البحث على مفهومها وأبعادها، مع تحديد أهم التحديات المعاصرة، وانعكاس

ديات      َكُمدخل لتقديم رؤية مستقبلية مقترحة، لمواكبة كل       ى ظل التح ة ف ة الرقمي ماهو جديد في قضايا المواطن
 .والتغيرات المعاصرة

 : 
 واألبحاث التى لها عالقة بموضوع البحث الذى يقدم تصوًرا مقترًحا الدراسات بعض عرض سيتم

 :لدور الجامعة في تحقيق أبعاد المواطنة الرقمية لدى طالبها على النحو التالي
دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة "بعنوان ). م٢٠١٠( حشيشدراسة أبو )١(

وهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الدور الذي تقـوم بـه كليـات ". المعلمين بمحافظات غزة
التربيـة بمحافظات غزة في تنمية قيم المواطنة لدى الطلبة المعلمين، وكذلك الوقوف على الفـروق بـين 

وقد استخدمت الدراسـة المنهج . تجابات الطلبة المعلمين باختالف متغير الجامعة التي ينتسبون إليهااس
من الطلبة ) ٥٠٠(الوصفي التحليلي، كما استخدمت أداة االستبيان، حيث طبقت علـى عينـة قوامها 
صى بغزة، وتحديًدا المعلمين المسجلين في كليات التربية في كل من الجامعـة اإلسـالمية وجامعة األق

أن المتوسطات الحسابية : ومن أبـرز النتـائج التـي توصلت إليها الدراسة. في المستويين الثالث والرابع
لعبارات دور كليات التربية في تنمية قيم المواطنـة لـدى الطلبـة المعلمين كما يراها الطالب انحصرت 

الي جدا، كما أشارت النتائج إلى وجود فروق جوهرية أي بين التقديرين القليل والعـ) ٨،٤-١،٢(ما بين 
بـين متوسـط درجات طلبة جامعة األقصى ومتوسط ) ٠٫٠٥(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

درجات طلبة الجامعة اإلسالمية بالنسبة لدور كليـات التربية في تنمية قيم المواطنة، علًما بأن الفروق 
 .كانت لصالح طلبة جامعة األقصى
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استكشاف معتقدات المعلمين عن " بعنوان. Yang, CHEN ) م٢٠١٠(دراسة يانج وتشين )٢(
وهدفت الدراسة إلى الكشف عن معتقدات المعلمين وآرائهم عن ". المواطنة الرقمية والمسؤولية

واستخدمت المنهج الوصفي مطبقة أداة االستبانة على . المواطنة الرقمية، وما يتعلق بها من مسئوليات
ع مجموعات من المعلمين األمريكيين الملتحقين ببرنامج تعليمي تقدمه الجامعة على اإلنترنت، أرب

على المؤشر األول الخاص بضرورة %) ٧٠(وتوصلت الدراسة إلى أن معظم استجابات المعلمين 
 عمل نموذج للمواطنة الرقمية وتدريسها بشكل يعكس أمان استخدام المعلومات الرقمية والتكنولوجيا
وقانونيته وأخالقيته، بما يتضمن ذلك من احترام حقوق النسخ، وحقوق الملكية الفكرية، والتوثيق 
الصحيح للمصادر، فقد أكد بعض المعلمين أن بحث الطالب على اإلنترنت أتاح االنتحال من البحوث 

أن اإلنترنت المنشورة عليه، وأصبح من الصعب الثقة فى األعمال التى يقدمها الطالب، وأكد آخرون 
 .   جعل الطالب ينتحلون بسهولة، وربما بغير أن يدركوا أن ما يفعلونه ُيعد انتحاًال

دور معلمي "  بعنوان i Anastasiades& Vitalak)م٢٠١١(دراسة اناستسايد، وفيتالكي  )٣(
هدفت  و".المدارس االبتدائية اليونانية فى تعزيز المواطنة الرقمية والسالمة على اإلنترنت لطالبهم

الدراسة إلى التعرف على دور المعلمين فى تعزيز المواطنة الرقمية والسالمة على اإلنترنت لطالبهم 
بالمدرسة االبتدائية اليونانية، والتحقق من كيفية قيامهم بتقييم المخاطر المحتملة التى قد تواجه الطالب 

 باالضافة إلى تقييم مهاراتهم عند تصفح شبكة اإلنترنت لمختلف األغراض التعليمية أو الشخصية،
التكنولوجية من حيث قدرتهم على تعزيز وعى طالب المرحلة االبتدائية بقضايا المواطنة الرقمية 

ولتحقيق . والسالمة على اإلنترنت، وكيفية حماية أنفسهم عند تصفح اإلنترنت داخل مبنى المدرسة
معلما بالمدارس ) ١٧٩(تبانة على عينة بلغت أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي، وطبقت أداة االس

اليونانية، وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن المعلمين الذين يميلون لدمج التكنولوجيا 
فى عاداتهم اليومية الشخصية أو المهنية كانوا أكثر فعالية فى تعزيز قضايا المواطنة الرقمية والسالمة 

مثل المناقشات مع الطالب، أو تعليم االطفال السلوكيات األخالقية عند على اإلنترنت داخل الصف، 
 .التنقل على شبكة اإلنترنت

هدف البحث إلى ". رؤية مقترحة: التعليم والمواطنة الرقمية"بعنوان  ).م٢٠١٤(دراسة المسلماني )٤(
حيث . وصفي التحليليواستخدم البحث المنهج ال. تقديم رؤية مقترحة لتفعيل المواطنة الرقمية في التعليم

. طالب وطالبة من الصفوف الثانوية الثالث) ٣٠٠(تم تطبيق أداة االستبانة على عينة مكونه من 
وخلصت الدراسة إلى ارتفاع نسبة الطالب الذين يستخدمون التكنولوجيا بصورة يومية، وانخفاض 

كما أن معظم استخدامات . نسبة الطالب الذين يستخدمون التكنولوجيا في أماكن أخرى غير المنزل
الطالب للتكنولوجيا تكون بغرض التسلية، وانخفاض نسب الطالب الذين تدربوا على استخدام 
التكنولوجيا بمساعدة األسرة، وارتفاع نسب الطالب الذين يستمتعون باستخدام الكمبيوتر واإلنترنت 

وفي ضوء هذه النتائج قدم . وأثرت التكنولوجيا على مذاكرة الطالب بشكل سلبي. وغرف الدردشة
البحث رؤية مقترحة لدعم دور التعليم في غرس قيم المواطنة الرقمية في نفوس الطالب، وتضمنت 
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الرؤية األهداف والمنطلقات والمحاور ودور المدرسة واألسرة والدولة واإلعالم والمؤسسات الدينية 
 . في تنفيذ غرس قيم المواطنة الرقمية في نفوس الطالب

واقع المواطنة الرقمية لدى طلبة السنة التحضيرية "بعنوان  ).م٢٠١٥(ة المعجب، والمنتشريدراس )٥(
وهدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم المواطنة الرقمية وعناصرها المختلفة ". بجامعة أم القرى

خدم ولتحقيق أهداف الدراسة است. والتجارب العالمية فى هذا المجال، باإلضافة إلى معرفة واقعها
وتوصلت . طالب وطالبة) ٣٢٤(الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وأداة االستبانة التى طبقت على 

الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها أن مستوى المواطنة الرقمية جاء فى المستوى المقبول بنسبة 
ق اآلخرين عند الحقوق الرقمية الشخصية، مراعاة حقو: حيث جاءت عالية على النحو التالي%) ٦٧(

استخدام التقنيات الرقمية، امتالك المعرفة بمخاطر استخدام التقنيات الرقمية، امتالك المعرفة بتنوع 
فى حين جاءت بمستوى . وسائل االتصال الرقمي، األخذ باالحتياطات الالزمة لحماية البيانات الرقمية

ية البيانات الرقمية، امتالك المعرفة امتالك المعرفة بحفظ وحما: مقبول ومرتبة على النحو التالي
بالتجارة اإللكترونية، التقييد بالقوانين عند استخدام التقنيات الرقمية، امتالك المعرفة بآليات حماية 

 .  وجاءت متدنية فى جانب واحد فقط وهو تجنب المخاطر عند استخدام التقنيات الرقمية. الحقوق الرقمية
وقد هدفت ". مواطنة الرقمية مدخًال للتربية العربية فى العصر الرقميال" بعنوان ). م٢٠١٦(الدهشان )٦(

الدراسة إلى تحديد األبعاد المختلفة لمفهوم المواطنة الرقمية ، وضرورة استخدام مدخل المواطنة الرقمية فى 
ان من وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ك. وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي. التربية العربية

قيام المؤسسات  أن الحياة في العصر الرقمي تتطلب إعادة النظر في جوانب التربية العربية، وأبرزها
التربوية العربية بدور فعال فى تدعيم ثقافة االستخدام األمثل للتقنيات والتكنولوجيا الرقمية عند الطالب، 

ربية على المواطنة الرقمية تتطلب تنمية أن التووتدريبهم على ممارسة مختلف جوانب المواطنة الرقمية، 
الوعي بجوانب المواطنة الرقمية، وأنَّ األخذ بمدخل المواطنة الرقمية يتطلب توفر مقومات عديدة فى البيئة 
التعليمية، على أن يكون ذلك وفق المعايير فى األدبيات التى تم االتفاق عليها والتى ينبغي وضعها فى 

 .االعتبار
دور وسائل اإلعالم الجديدة في دعم المواطنة الرقمية لدى طالب " بعنوان ). ٢٠١٦(دراسة السيد )٧(

والتى هدفت إلى التعرف على دور وسائل اإلعالم االجتماعية في نشر ثقافة المواطنة . "الجامعة
الرقمية لدى طالب الجامعة، واستقراء طبيعة مفهوم المواطنة الرقمية لدى طلبة الجامعة، والوقوف 

لفروق بين طلبة الجامعة فيما يتعلق بالمواطنة الرقمية ومتغير الجنس، والخلفية االجتماعية، على ا
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج . والمستوى االقتصادي، ومستوى تعليم الوالدين

 إقامتهم روعي فيها أن تتنوع)  مفردة ١٥١(الوصفي مطبًقا استبانة على عينة عمدية بالمصادفة بلغت 
وتمثل مجتمع البحث من طلبة وطالبات جامعات بنها الذين يدرسون في الكليات . في القرى والمدن

).  التجارة– الطب البيطري - الهندسة -العلوم (والكليات العملية )  التربية- الحقوق -اآلداب (النظرية 
ة أكثر استخداما لمواقع التواصل وتوصلت الدراسة إلى أن طالب وطالبات الكليات العملية عينة الدراس
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وفي حين بلغت نسبة طالب وطالبات الكليات النظرية  %) ٦٤٫٥(االجتماعي حيث بلغت نسبتهم 
جاء موقع الفيس بوك في مقدمة الوسائل االجتماعية األكثر استخداما من قبل طالب  كما%). ٣٥٫٥(

هم ال يعرفون معنى المواطنة الرقمية من طالب وطالبات الجامعة على أن%) ٩١٫٤( فى أجمع. الجامعة
سواء كانوا ذكوًرا أو إناًثا وال فرق بين طالب الكليات العملية والكليات النظرية، فى حين 

من طالب وطالبات الجامعة بفرض رقابة على استخدام وسائل اإلعالم الجديدة، %) ٤٥٫٤(طالب
 .انوأكدوا أن وسائل اإلعالم الجديدة تساهم في ازدراء األدي

 -كلية البنات : المواطنة الرقمية لدى طالب الجامعة بمصر " بعنوان ). م٢٠١٦(دراسة عبد القوي )٨(
 وهدفت إلى الكشف عن واقع المواطنة الرقمية لدى الطالبات المعلمات بكلية ".جامعة عين شمس نموذًجا

ج الوصفي، وقد طبقت البنات جامعة عين شمس، ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام المنه
استبانة على عينة عشوائية من الطالبات المعلمات بكلية البنات جامعة عين شمس من جميع الفرق 
الدراسية، للكشف عن واقع المواطنة الرقمية لديهن من خالل استخدامهن لمواقع التواصل االجتماعي فيس 

-لمواطنة الرقمية لطالبات كلية البنات وانتهت الدراسة بوضع تصور مقترح لتحقيق التربية على ا. بوك
 .جامعة عين شمس، وتنمية مهاراتهم، وتمكينهن من الثقافة القانونية

 ".استيعاب المواطنة الرقمية لمستقبل جميع مستويات التعليم" بعنوانGAZI) ٢٠١٦(دراسة جاز  )٩(
طنة الرقمية المتعلقة وهدفت الدراسة إلى معرفة وعى المتعلمين والمعلمين في استيعاب مفاهيم الموا

بالسلوكيات الصحية أثناء استخدام التكنولوجيا في الحياة، كما هدفت إلى تطوير وعيهم بمحو األمية 
الرقمية، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد استخدمت المنهج الوصفي، وخلصت الدراسة إلى أن المتعلمين 

 .والمعلمين طوروا وعيهم بالمواطنة الرقمية
دراسة : تصورات طلبة جامعة القصيم نحو المواطنة الرقمية" بعنوان). م٢٠١٧(دراسة الصمادي )١٠(

 وهدفت الدراسة إلى معرفة تصورات طلبة جامعة القصيم ".ميدانية على عينة من طلبة جامعة القصيم
، وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي وتم وسبل تفعيلها فى المؤسسات التعليميـة، نحو المواطنة الرقمية

طالًبا وطالبة فى جامعة القصيم تم اختيارهم بالطريقة ) ٣٧٤(تطبيق أداة االستبانة على عينة بلغت 
، وقد أسفرت النتائج عن أن تصورات طلبة جامعة القصيم المواطنـة نحـو الرقمية، العشوائية البسيطة

ة إحصائًيا لمتغيري وعدم وجود فروق دال، وسبل تفعيلها في المؤسسات التعليمية جاءت بدرجة متوسطة
ووجود فروق دالة إحصائًيا لمتغير عدد ، فى حين وجد فروق دالة إحصائًيا لمتغير الكلية، الجنس

 .ساعات االستخدام يوميا
دور جامعة األزهر فى استخدام المستحدثات التكنولوجية فى " بعنوان). م٢٠١٨(دراسة عبدالفتاح )١١(

وهدف إلى التعرف ".  وجهة نظر أعضاء هيئة التدريستعزيز قيم المواطنة الرقمية لدى طالبها من
على دور جامعة األزهر في استخدام المستحدثات التكنولوجية في تعزيز قيم المواطنة الرقمية لدى طالبها 

وتكون مجتمع . من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي
تدريس بجامعة األزهر بكليات الدراسات اإلسالمية بنين بقنا، وكلية عضو هيئة ) ١٥(الدارسة من 
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الدراسات اإلنسانية باألقصر وكلية التجارة بنات بأسيوط، وكلية التربية بنين بالقاهرة، تم اختيارهم بطريقة 
نة كأداة عشوائية مختلفين في الجنس والدرجة العلمية، وقد رأى الباحث أنها كافية للتطبيق، مطبًقا االستبا

وجود قصور لدى جامعة األزهر في : وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها. لجمع البيانات
هناك فروق . استخدام المستحدثات التكنولوجية الحديثة مع طالبها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

ى استخدام جامعة األزهر دالة إحصائية ُتْعَزى لمتغير التخصص العلمي، ولصالح كليات التربية في مد
يمكن استخدام المستحدثات . المستحدثات التكنولوجية الحديثة من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

التكنولوجية الحديثة لتنمية المواطنة الرقمية لدى طالب جامعة األزهر من وجهة نظر أعضاء هيئة 
صالح الذكور في مدى استخدام جامعة األزهر هناك فروق دالة إحصائًيا ُيْعَزى لمتغير الجنس، ول. التدريس

المستحدثات التكنولوجية الحديثة لتنمية قيم الحوار والمشاركة السياسية، من وجهة نظر أعضاء هيئة 
هناك فروق دالة إحصائًيا ُتْعَزى لمتغير التخصص العلمي لصالح الذكور في مدى استخدام . التدريس

ة الحديثة لتنمية قيم الحوار والمشاركة السياسية من وجهة نظر جامعة األزهر المستحدثات التكنولوجي
 .أعضاء هيئة التدريس

تصورات طالب الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية نحو ). م٢٠١٩(نصار دراسة )١٢(
هدفت الدراسة إلى ".  دراسة ميدانية على عينة من طالب الجامعة–المواطنة الرقمية وسبل تعزيزها 

لتعرف على تصورات طالب الجامعة العربية المفتوحة نحو المواطنة الرقمية وسبل تعزيزها من وجهة ا
نظرهم، وكذلك التعرف على الفروق فى تلك التصورات وسبل تفعيلها حسب متغيرات الجنس وعدد 

نة على عينة ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وطبق أداة االستبا. الساعات
أن مستوى تصورات أفراد العينة : وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها. من طالب الجامعة

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية حول . للمواطنة الرقمية وسبل تفعيلها مرتفع جًدا
يزها ترجع للجنس ولصالح مستوى تصوراتهم ترجع لمتغير الجنس ولصالح الذكور، وفروق فى سبل تعز

الذكور، وفروق ترجع لعدد الساعات التي يستخدمون بها اإلنترنت أقل من ساعة وبين مستخدمي أكثر من 
 .ثالث ساعات لصالح من يستخدمون أكثر من ثالث ساعات

المواطنة الرقمية ومدى الوعي بها لدى طلبة قسم المكتبات "" بعنوان). م٢٠١٩(دراسة ناجي )١٣(
 وهدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى وعي ".دراسة استكشافية: المعلومات بجامعة أسيوطوالوثائق و

:  بالمواطنة الرقمية، ومحاورها التسعة، وهى- جامعة أسيوط-طلبة قسم المكتبات والوثائق والمعلومات
أو محو األمية الوصول الرقمي أو اإلتاحة الرقمية، التجارة الرقمية، االتصاالت الرقمية، الثقافة الرقمية 

القوانين الرقمية، الحقوق والمسؤولية الرقمية، الصحة " الرقمية، اإلتيكيت الرقمي أو قواعد السلوك الرقمي
ولتحقيق أهداف الدراسة اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، . والسالمة الرقمية، األمن الرقمي

وتوصلت الدراسة إلى أن درجة الوعي .  وطالبةطالًبا) ٤٣٩(مستخدمة أداة االستبانة كأداة طبقت على 
 القوانين -وهى الوصول الرقمي) ممتاز( ببعض محاور المواطنة الرقمية لدى الطلبة جاءت بمستوى

الحقوق : ، مرتبه على النحو التالي)جيد جًدا(أما درجة الوعي بالمحاور األخرى جاءت بمستوى . الرقمية
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 – اإلتيكيت الرقمي– الثقافة الرقمية – األمن الرقمي–مة الرقمية  الصحة والسال–والمسؤولية الرقمية 
 التجارة الرقمية، كما جاءت الدرجة الكلية للوعي بالمواطنة لدى الطلبة –االتصاالت الرقمية 

، كما تبين أن طبيعة المقررات الدراسية فى تخصص المكتبات )جيد جًدا( بمستوى %) ٨٦٫٥٥(بنسبة
ى تشكيل وعي الطلبة بالكثير من محاور المواطنة الرقمية، واتضح عدم وجود والمعلومات  ساهمت ف

؛ ) مدة استخدام الجهاز الرقمي-الفئة العمرية(فروق ذات داللة إحصائية فى إجابات الطلبة وفًقا لمتغيرين
 .مما ال يؤثر على درجة المواطنة الرقمية

:
 : للدراسات ما يلييتضح من العرض السابق

جاءت جميع الدراسات السابقة متفقه على تحقيق المواطنة الرقمية وتقديم رؤى وتصورات مقترحة  )١(
ويسعى البحث الحالي . وتوصيات تهدف إلى تنمية المواطنة وتحقيقها، في ظل الثورة التكنولوجية والرقمية

 .إلى تحقيقها داخل الجامعة كمؤسسة تربوية أكاديمية علمية
كدت معظم الدراسات السابقة على أهمية المواطنة الرقمية ودور الجامعة في تحقيقها من خالل دراسة أ )٢(

 .واقعها وأبعادها وتقديم التوصيات والمقترحات لتنميتها لدى طالبها
 . اتفق البحث الحالي مع الدراسات والبحوث السابقة في استخدامه للمنهج الوصفي )٣(
في تقديم رؤية مقترحة حول دور التعليم في تقديم رؤية لتحقيق ) م٢٠١٤اني،المسلم(اتفق البحث مع دراسة  )٤(

 .  في االهتمام بالمواطنة الرقمية في العصر الرقمي) م٢٠١٦الدهشان،(المواطنة الرقمية، واتفقت مع دراسة 
، الصمادي(، و)م٢٠١٦عبدالقوي،(، و)م٢٠١٥المعجب والمنتشري، (اتفق البحث الحالي مع دراسة كل من  )٥(

،وفي )٢٠١٩نصار،( ، و)م٢٠١٩ناجي،(، و)م٢٠١٦عبدالقوي، (، و)م٢٠١٨عبدالفتاح،(، و)م٢٠١٧
 . عالقة الجامعة ودورها في تحقيق المواطنة الرقمية، ودور البحث العلمي فيها

وعلى الرغم من هذا االتفاق فأنَّ البحث الحالي قد اختلف عن الدراسات السابقة في تركيزه على تقديم تصور  )٦(
 .قترح لدور الجامعة في تحقيق أبعاد المواطنة الرقمية لدى طالبها في ظل التحديات المعاصرةم

في االهتمام بدراسة قيم المواطنة فقط، كما اختلف مع دراسة )  ٢٠١٠أبوحشيش،(كما اختلف مع دراسة  )٧(
تى ركزت على وال) م٢٠١١اناستسايد، وفيتالكي،(التى ركزت على المعلمين ودراسة )م٢٠١٠يانج وتشين،(

تالميذ المدرسة االبتدائية اليونانية، في حين ركز البحث الحالي على طلبة الجامعة، كما اختلف مع دراسة 
  . التى ركزت على أعضاء هيئة التدريس بجامعة األزهر) م٢٠١٨عبدالفتاح،(

 المنهجية العلمية من استفاد البحث الحالي من الدراسات والبحوث السابقة في صياغة اإلطار النظري، واتباع )٨(
ناحية، والتعرف على أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسات السابقة فيما يتعلق بمفهوم المواطنة وأبعادها 
وعالقتها بالتعليم عامة، والجامعات على وجه التحديد، والتى ساهمت في تقديم تصور مقترح لدور الجامعة 

 .بها في ظل التحديات المعاصرةفي تحقيق أبعاد المواطنة الرقمية لدى طال
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لقد فرضت طبيعة التكنولوجيا الرقمية المتسارعة ضرورة وجود إطار قيمي حاكم للفرد في تعامله   

ع  الرقمي مع مفرداتها، لتحقيق استفادة قصوى من إمكانياتها المتنوعة، مع تخفيف آثا        رها السلبية على المجتم
وأفراده، وقد واكبها ظهور العديد من المفاهيم الجديدة ومنها مفهوم المواطنة الرقمية الذى انتشر بشكٍل واسع، 
ر         ع غي فح مواق ن تص واالستخدام المفتوح ألدوات التكنولوجيا ألفراد المجتمع في عالم رقمي يشوبه الخطر م

 .ة ما يتم مشاهدته أو سماعه أثناء متابعته الرقمية وتعامالته من خاللهامعروفة، مع استحالة مراقبة ومتابع
ا  ل للتكنولوجي تخدام األمث ى االس ز عل ة ترك ة الرقمي ى )Ribble,2014,88(فالمواطن دف إل ، وته

ة                 ة، ومحارب لوكيات المرغوب ك بتشجيع الس تخدمين، وذل ع المس ة جمي ه وحماي حيح لتوجي إيجاد الطريق الص
لوكيات الم ه   الس ل تقدم ن أج د م ه ويجته ب وطن ي يح واطن رقم ل م ن أج ة، م امالت الرقمي ي التع وذة ف . نب

 )٤٠٢م،٢٠١٤الجزار، (
ويفهم من ذلك أن المواطنة الرقمية ُتسهم في إعداد األفراد لمجتمع يموج بالتكنولوجيا المتنوعة التى 

بمعايير السلوك المقبول " ، ملتزمين تستوجب إعداد مواطنين رقميين يتعاملون مع التكنولوجيا بكفاءة ومهارة   
عند استخدام التكنولوجيا، معنى إعداد أفراد ذوي عقول قوية نافذة، تحلل األفكار لتميز األصيل منها والدخيل، 
مما يسهم في الحفاظ على الهوية القومية، وتقوية أواصر الترابط بين أبناء المجتمع الواحد، فيصير كياًنا قوًيا        

 )   ٣٦م،٢٠١٤المسلماني،( كن أحد من هدمهراسًخا ال يتم
وقد تعددت التعريفات التى تناولت مفهوم المواطنة الرقمية ؛ مما يدل على أنه ليس هناك شبه اتفاق 
ة،              ة وااليديولوجي ه الفكري ب رؤيت ه كل حس ث تناول ه، حي د ل وم موح من الناحية النظرية أو العملية على مفه

ل   ا رابيي ث عرفه ا ) Ribble,2012,149(حي تخدام     " بأنه ق باس ؤول المتعل م والمس لوك المالئ ايير الس مع
بأنها قواعد السلوك المناسب، والمسؤول فيما يتعلق ) Bolkan,2014,21(، وقد عرفها بوليكان   "التكنولوجيا

د      "بأنها ) ٨٢م، ٢٠١٦(باستخدام التكنولوجيا، كما عرفها الدهشان       ارات وقواع ايير والمه ن المع مجموعة م
تعلم        الس رم اآلخرين، وي لوك التي يحتاجها الفرد عند التعامل مع الوسائل التكنولوجية؛ لكي يحترم نفسه ويحت

 ".ويتواصل مع اآلخرين، ويحمي نفسه ويحمي اآلخرين
ة  ا طوالي ا ) ٢٩٦م، ٢٠١٧(ويعرفه اء   "بأنه ي أثن ي ف واطن الرقم ا الم ي يتبناه يم الت ة الق مجموع
ه         تعامله مع التقنيات الرقمية،    ة، وتلزم ادر الرقمي ع المص ه م ؤولية تعامل  والتي تعكس مقدرته على تحمل مس

ائطها المتنوعة        ع وس ه م اء تعامل ة أثن ة الذاتي مادي  . "بالرقاب ا الص ا ) ٢٧٠م، ٢٠١٧(ويعرفه ن   " بأنه ة م جمل
ي مجموعة م          ة ف ة، والمتمثل ائط الرقمي تخدامهم للوس وق  المعايير التى البد أن يلتزم بها الطلبة عند اس ن الحق

ا                    تخدامهم له اء اس ا أثن وا به د أن يلتزم ى الب ات الت ا، والواجب املهم معه اء تع ا أثن ". التى ينبغي أن يتمتعوا به
د      "بأنها ) ٢٦م، ٢٠١٧(وعرفها المالح  رد عن ا الف ى يحتاجه لوك الت مجموعة المعايير والمهارات وقواعد الس

ي     التعامل مع الوسائل التكنولوجية؛ لكي يحترم نفسه وي   ع اآلخرين، ويحم حترم اآلخرين، ويتعلم ويتواصل م
 ".نفسه ويحمي اآلخرين
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عبان ا ش ا) ٧٨م،٢٠١٨(وتعرفه ة   " بأنه لوكية واألخالقي وابط الس د والض ن القواع ة م مجموع
تعلم        والقانونية التى يحتاجها الفرد عند التعامل مع التكنولوجيا الرقمية؛ لكي يحترم نفسه ويحترم اآلخرين، وي

مجموعة " بأنها) ٦م،٢٠١٩(في حين عرفها المحمد ". ل مع اآلخرين، ويحمي نفسه ويحمي اآلخرين   ويتواص
ي            اهمة ف القيم المتبعة في االستخدام األفضل واألمثل لألدوات التكنولوجية التى يحتاجها الطلبة من أجل المس

 ".رقي أوطانهم وحمايتها من سوء االستخدام
رؤى    وعلى الرغم من هذا الطرح للتعري    ذه ال إن ه فات وتنوعها حسب رؤية أصحابها واتجاههم، ف

ام          ى االهتم تراتيجياتها عل اتها وإس المتنوعة قد أشارت إلى أن التوجهات واآلراء التى تتبناها ترتكز في سياس
بالمواطنة الرقمية ونشرها، ودورها المؤثر فى ظل المتغيرات المعاصرة وتحدياتها، وهذا ما يتوافق مع رؤية 

 .حث الحالى وتوجهه مع التركيز على دور الجامعة فى تحقيقهاالب
ا    ًا بأنه ة إجرائي ة الرقمي ن تعريف المواطن ذلك يمك ي   :وب ة ف ادئ المتبع ايير والمب د والمع ا القواع  بأنه

ه             ه وحب والء ل ن ال االستخدام للتكنولوجيا، من قبل المواطنين كباًرا وصغاًرا، لرقى الوطن وتقدمه، انطالًقا م
 .الحديثة من ناحية أخرىيته من كافة األخطار من ناحية، واالستغالل األمثل للتقنيات وحما

اطرة،        ي، ومخ وبذلك فإن التعريف قد اشتمل على ضرورة امتالك المعرفة بوسائل االتصال الرقم
اك، عند استخدامها، وكذلك الحفاظ على الوطن وحقوقه من االنتهوكيفية الحفاظ على حقوقه وحقوق اآلخرين 

واطن               داد م ا وإع ل للتكنولوجي تخدام األمث ق االس وذلك وفًقا للقوانين والسياسات والقواعد التى ُتسهم في تحقي
 . رقمي قادر على مواجهة التحديات المعاصرة


 : فيما يلي)Ribble,2008,14(تتمثل أهمية المواطنة الرقمية فيما حدده رابييل

 .سة اآلمنة واالستخدام المسؤول والقانوني واألخالقي للمعلومات والتكنولوجياالممار -

 .اكتساب السلوك اإليجابي الستخدام التكنولوجيا، والذى يمتاز بالتعاون والتعلم واإلنتاجية -

 .تحمل المسؤولية الشخصية للتعلم مدى الحياة -

نها تساعد المعلمين على االشتراك مع كونها أداة تساعد فى إدراك ماهو صحيح، وما هو خاطئ، كما أ -
 .الطالب فى مناقشات مرتبطة بمواقف حقيقية فى الحياة

ات   ) ٢٤-٢١، ٢٠١٥(في حين حدد الدهشان   ى المؤسس أنَّ أهمية تعليم المواطنة الرقمية وتعلمها ف
 : التعليمية يرجع إلى

د عن ثالثة مليار مستخدم، مما تزايد عدد مستخدمي اإلنترنت، فعدد مستخدمي اإلنترنت في العالم يزي -
من شؤوننا الحياتية، وأن التطور التقني والرقمي الهائل، صار %) ٩٩(جعل التقنية الرقمية تدخل في

يتسلل إلى كل غرفة، األمر الذي صاحبه نسبة الجرائم اإللكترونية؛ نتيجة لقلة الوعي وعدم وجود ثقافة 
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كجزء من هذا الوطن أن نبذل قصارى جهدنا للمساهمة في مجتمعية في التعامل معها؛ كان واجبا علينا 
 .توعية المجتمع بعدد من القضايا اإللكترونية الشائعة

أن المواطنة الرقمية تكتسب زخًما كبيًرا في جميع أنحاء العالم؛ ألن الرقمنة أصبحت تحتل جوهر  -
كومة يعود بفوائد عظيمة على التحول الحكومي في العصر الحديث، وأن اعتماد التقنيات الرقمية في الح

مشروع رسالته إعداد مجتمع مؤهل للتعامل مع القضايا " المواطنة الرقمية"الحكومة واالقتصاد، وأن 
اإللكترونية بنشر ثقافة األمن اإللكتروني بين مختلف المراحل العمرية في المجتمع من خالل توفير 

 الطرق المثلى في التعامل معها وفق قيم المجتمع مرجع متكامل للقضايا اإللكترونية الشائعة، وإيضاح
 .وحاجاته

أن التقنية ووسائل االتصال الحديثة لم تعد من سبيل الترفيه والتسلية، ولم تعد أيًضا محصورة على  -
طبقة األثرياء بل أضحت ضرورة اجتماعية ال سبيل للعيش الكريم بدونها، ووسيلة حتمية للتواصل 

الخدمات التعليمية والمعرفية والخدمية، وأّن األطفال والمراهقين يستخدمون والحصول على الكثير من 
بمعدل يتجاوز أحياًنا ثماني ساعات من اليوم، ) اإلنترنت والموبايل واآليباد(وسائل اإلعالم الرقمي 

وهذا معناه ببساطة أن هذه الوسائل تؤثر فيهم أكثر من نصف ساعات االستيقاظ يومًيا، وأن هذه 
 . فشرًاشرائل لها تأثير في النشء، إن خيًرا فخير وإن الوس

م القضايا        ل لفه ة االستخدام األمث ويتضح من العرض السابق أن المواطنة الرقمية تركز على كيفي
اء التعامل   ... والمشكالت االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية      وغيرها، للوقوف على إيجابياتها أو سلبياتها أثن

ا ال تقف           مع التقنيات  ذا المجتمع، خاصة أنه ي ه اًال ف  الرقمية، وإعداد مواطن قادر على أن يكون عضًوا فع
 .عند حد المدرسة أو الجامعة، وهو ما يطلق عليه المواطن الرقمي


ات  لمفهوم المواطنة الرقمية الذى وصف تعامالت األفراد مع التبناًء على الطرح السابق   كنولوجيا والتقني

ى             اد الت ذا المفهوم فسوف نستعرض األبع الرقمية ومدى النجاح في توظيفها بطريقة إيجابية، ولتحقيق فهم أفضل له
 :تشكل في مجملها مفهوم المواطنة الرقمية، وتتمثل فيما يلي

د المصري، وشعت    .والمشاركة اإللكترونية الكاملة فى المجتمع الوصول الرقمي  .١ ث أك ) ١٨٠م، ٢٠١٧( حي
ي      وفير       . على توفير الحقوق الرقمية المتساوية ودعم الوصول اإللكترون د من ت ة الب ق المساواة الرقمي ولتحقي

وق         . البنية التحتية بالتساوي بين جميع المستخدمين    وفير الحق ة، فت ة الوطني ات الدول ى أولوي ا من أول وتوفيره
ا         ا عم ي هم ة   الرقمية المتساوية ودعم الوصول اإللكترون ذلك  ) ٤٠٩م، ٢٠١٤الجزار، (د المساواة الرقمي وب

ة          ق المساواة الرقمي يستطيع جميع الطالب المشاركة فى مجتمع رقمي كامل وكفء دون تمييز؛ ضماًنا لتحق
 .الكاملة

ى                التجارة الرقمية  .٢ وا عل ى الطالب أن يكون ذا يجب عل ا، ل ، وتعني بيع وشراء المنتجات والبضائع إلكترونًي
وابط وق ي بض الًحا    وع ا ص بح مواطًن ي يص ا حت زام به ي وااللت ع الرقم ا داخل المجتم ب مراعاته د يج واع
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ري، ( تخدامهم    ) ١٠١م،٢٠١٦الحص اء اس ا أثن ة قانونًي ارة الرقمي ة بالتج ايا المتعلق ب بالقض ف الطال أى تثقي
 . التكنولوجيا

ى ال       االتصال الرقمي،    .٣ د عل ذي يعتم ات، وال ي للمعلوم ادل اإللكترون ى التب واالتصال  . مرسل والمستقبل  ويعن
ا     زامن     : الرقمي يندرج تحت نوعين من االتصال، وهم ر مت زامن وغي ) ٣٩م، ٢٠١٤المسلماني، (اتصال مت

ار     ى اختي حيث تُسهم المواطنة الرقمية فى إكساب الطالب لمهارات استخدام التكنولوجيا التخاذ القرار السليم ف
 . ى أن يدرك كيفية استخدامها بكفاءةاألصلح من المتاح من االتصاالت الرقمية عل

ة  .٤ ة الرقمي كل       الثقاف تخدامها بالش ا، واس ن التكنولوجي ه م ا يحتاجون ا لم يمهم رقمًي الب وتعل ف الط ، أى تثقي
ة       المالح،  .(المناسب، واالستفادة من إيجابياتها وتجنب سلبياتها، وكذلك إكساب مهارات محو األمية المعلوماتي

ا واستخداماتها            وبذلك يمكن ) ٧٦-٧٥م،  ٢٠١٧ ق بالتكنولوجي ا يتعل ى م دريب عل يم وت ة تعل ا عملي ول بأنه  الق
 .وتوظيفها فى خدمته وخدمة وطنه

ي .٥ لوك الرقم د الس لوك   قواع ايير الس ادئ ومع القيم والمب ي ب ع الرقم ل المجتم ع داخ زم الجمي ي أن يلت ، وتعن
ا فتشير الجزار          امالتهم، ومن هن اء تع ة،    ) ٤٠٨م، ٢٠١٤(األخالقي الحسن أثن ى دور المؤسسات التربوي إل

ا              ا م ين، فغالًب يهم كمواطنين رقمي ة ف ر الالئق ومنها الجامعة، فى غرس االستخدامات والتصرفات الالئقة وغي
ة بكل بساطة لوقف                 تم حظر التقني ى المستخدمين، أو ي تفرض التطبيقات الرقمية بعض اللوائح والقوانين عل

د من تثقيف كل       االستخدام غير الالئق، إال أن سن  ي، فالب  اللوائح وصياغة سياسات االستخدام وحدها ال تكف
 .مستخدم وتدريبه على أن يكون مواطًنا رقمًيا مسئوًال

وهى العنصر المعني باألخالقيات المتبعة داخل مجتمع التكنولوجيا، حيث توجد عدة قوانين   القوانين الرقمية،    .٦
يها، ويقع تحت طائلة هذه القوانين كل من اخترق معلومات اآلخرين، سنها المجتمع الرقمي البد من االنتهاء إل  

دمرة وفيروسات                  واع الفيروسات الم ة أن م بشكل غير مشروع، وإنشاء كاف ات الخاصة به وقام بتنزيل الملف
التجسس وغيرها من الرسائل غير المرغوب فيها، أو سرقة هوية شخص آخر أو ممتلكاته، كل هذا يعد عمًال     

وانين داخل             )٤٠٩م،٢٠١٤الجزار، (لألخالقمنافًيا   ك الق زام بتل إن الطالب مطالبون بضرورة االلت ذا ف ، ول
 .المجتمع الرقمي أثناء تعامالتهم

ة   .٧ ؤوليات الرقمي وق والمس مح       الحق ث يس ي، حي الم الرقم ى الع ع ف ة للجمي ات المقدم ات والحري  والمتطلب
ع        ى أن يتمت ة، عل ن الحماي بعض م التمتع ب تخدمين ب رأي       للمس ة ال ل حري ة مث وق معين تخدم بحق ل مس ك

إن       ة، ف ة ثاني ة، ومن ناحي ن ناحي ذا م ز، وه ع ودون تميي ين الجمي ون بالتساوي ب ى أن تك والخصوصية، عل
ا        ق عليه ى يتف مسؤوليات المواطنين الرقميين تجاه وطنهم تستوجب منهم الموافقة على العيش وفًقا للمعايير الت

ى       األعضاء بشكل متبادل، كما يج     ة مناسبة ف ة بطريق ب أن يساعد المستخدمون فى تحديد كيفية استخدام التقني
 )Ribble,2011,36. (المجتمع الرقمي

ة  .٨ ة الرقمي تخدام  الصحة والرفاهي ول االس ة ح وعي والثقاف الل نشر ال ن خ ة م ا الرقمي الم التكنولوجي ى ع ، ف
اطر        ة بالمخ ى دراي وا عل الب، وأن يكون ب الط ن جان ليم م حي الس تخدامهم    الص ى اس ة ف دية الكامن الجس
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ث              ان اإلنترنت، حي ة، وهو موضوع إدم للتكنولوجيا الرقمية، كما أن هناك جانًبا أخر متعلًقا بالسالمة الرقمي
 ) Ribble,2011,38. (يتسبب فى مشاكل نفسية وجسدية

قمية أثناء التعامل وهي الصحة النفسية والجسدية في عالم التقنية الراألمن الرقمي واالحتياطات الرقمية،  .٩
أو يؤدي إلى مشاكل صحية ، السليم مع األجهزة  التكنولوجية؛ لكونها ُتساعدك على تحقيق متطلباتك بكل ُيسر

وجسدية بسبب االستخدام غير السليم؛ لذا يجب أخذ االحتياطات الالزمة لضمان السالمة النفسية والبدنية 
 االستخدام األمثل للتكنولوجيا الحديثة أثناء تعامالتهم ويجب تدريب الطالب على، المرتبطة باستخدامها

فضال عن توعيتهم بما يمكن أن ينجم عن االستخدام السيء لها لفترات طويلة ؛ لذا يجب توعيتهم ، الرقمية
 (Ribble, 2011, 38–39) .وتوجيههم

ي          مولية ف وحظ الش د ل ه ق ة، فإن ة الرقمي ى    وبناًء على الطرح السابق ألبعاد المواطن اد الت ك األبع تل
ل       ائل التواص تخدام وس د اس ا عن ة وغيره ادية واالجتماعي ية واالقتص ة السياس ار الناحي ين االعتب ذت بع أخ
ائل           ر وس روض عب وى المع تخدام المحت د اس اءة عن ن اإلس ا م ه أخالقًي ن أن يتعرض ل ا يمك اعي، وم االجتم

 .التواصل االجتماعي، وتكنولوجيا رقمية متسارعة


ُتعد التحديات التي فرضها العصر الرقمي، وتزايد االعتماد على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
في كافة المجاالت من العوامل التى، دفعت وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات إلى مواكبة ركب التقدم    

ال          العالمي في هذا المجال    ي إدخ اهمت ف ى س ن اإلجراءات الت ة المصرية مجموعة م ، حيث اتخذت الحكوم
ات     ا المعلوم ة تكنولوجي دعم بني تعانة ب ق االس ن طري ي، ع ي افتراض ع تقن ي مجتم ة ف ة الرقمي المواطن

 :ومن اإلجراءات والجهود التى قامت بها الدولة وقطاعاتها المختلفة مايلي. واالتصاالت في مصر
حيث تم إنشاء برنامج الستخدام اإلنترنت استجابة لتنامي استخدامه في مصر    من لإلنترنت،   االستخدام اآل  .١

ن       ة؛ وم اطر محتمل ن مخ من جانب فئات عمرية متنوعة وخاصة الشباب واألطفال، وما قد يصاحبها م
 الجهود هنا تم تأسيس اللجنة الوطنية المعنية باالستخدام اآلمن لإلنترنت لألطفال، بهدف توحيد وتنسيق  

ة    ة المرتبط اطرة، وخاص ن مخ رهم م ت واس تخدمي اإلنترن ة مس وع؛ لحماي ذا الموض ي ه ة ف المبذول
ت          ن لإلنترن تخدامهم اآلم ن اس ال م نشء واألطف ين لل ي التمك ة ف ة اللجن ل رؤي ية، وتتمث بالخصوص

وزارة .(رنتوحمايتهم، باإلضافة إلى تعزيز عنصر األمان، ووقايتهم من المخاطر المرتبطة بعالم اإلنت    
 )م، أ٢٠١٨االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،

التربية والتعليم سياسة نشر ثقافة اإلنترنت  حيث تبنت وزارةاالستخدام اآلمن لإلنترنت في مجال التعليم،  .٢
ميم           ك تص ن ذل تج ع اآلمن بالمدارس، بالتعاون بينها وبين وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات؛ ن

 اآلمن لإلنترنت لطلبة الصف الثالث االبتدائي، ثم المرحلتين اإلعدادية والثانوية، حيث منهج لالستخدام
ين         اون ب ى التع افة إل الب، باإلض ة للط ة العمري ب والمرحل ية يتناس ة دراس ل مرحل نهج لك داد م م إع ت

ون مهارات الوزارتين إلنشاء مجموعات ألمن المعلمين على اإلنترنت إيماًنا بأهمية إعداد معلمين يمتلك
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يم  ة والتعل ل وزارة التربي ت داخ ن لإلنترن تخدام اآلم د االس ا .(وقواع االت وتكنولوجي وزارة االتص
 )م، ب٢٠١٨المعلومات،

ات      .٣ االت والمعلوم ا االتص ة لتكنولوجي تراتيجية القومي م    ، )م٢٠١٧-م٢٠١٢(اإلس ن أه د م ى يع والت
ا    محاورها محور تفعيل المواطنة الرقمية، حيث سعى قطاع اال   ز مبادئه ى تعزي تصاالت والمعلومات إل

ة              ل المواطن دافها لتفعي ن أه ي وم في مصر، والتعريف بحقوق ومسؤوليات المواطن في المجتمع الرقم
 :ما يلي) ٦٤م، ٢٠١٢(الرقمية على النحو الذى حددته وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 .دمج ذوى االحتياجات الخاصة بمجتمع المعرفة -

 .المرأة بصفة عامة والمرأة المعيلة بصفة خاصة من خالل اكتساب مهارات تكنولوجيا المعلوماتتمكين  -

 .إتاحة المعلومات والبيانات للجميع طبًقا لمعايير تمتاز بالشفافية -

 .تحقيق أمان الطفل واألسرة على اإلنترنت -

 .دعم المهارات الرقمية للمواطن في المناطق المهمشة والنائية -

 . المجتمع المدني بمصر من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتدعم قدرات -

 .تمكين المواطنين بصفة عامة وكبار السن بصفة خاصة من الحصول على الخدمات -

 .  حماية هوية الفرد وخصوصيته على اإلنترنت مع تعظيم االستفادة من الخدمات والتسهيالت المقدمة رقمًيا -
ات       .٤ ل الجامع ي داخ رية، التحول الرقم ل         المص ية لتحوي ادرة الرئاس الي المب يم الع ت وزارة التعل ث تبن  حي

ول    وفت للتح ركة مايكروس ع ش ة م د إتفاقي ت بعق ث قام ة؛ حي ات رقمي ى جامع رية إل ات المص الجامع
الي، "(الرقمي في الجامعات المصرية، يوقعها المجلس األعلى للجامعات    ) ١م، ٢٠١٨وزارة التعليم الع

ذا   ائج ه م نت ن أه ة وم ادرات التالي ن المب ة م روع مجموع ا : (المش االت وتكنولوجي وزارة االتص
 )١م،٢٠١٩المعلومات، 

، حيث يهدف مشروع الملف األكاديمي مشروع الملف األكاديمي ألعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالي -
 وذلك من خالل ألعضاء هيئة التدريس إلى توحيد ملف إنجاز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية،

 المستوى الداللي - القابلية -التوافقية (تطوير نظام يتوافق مع المعايير العالمية من حيث المعايير اإلجرائية 
، ليتكامل مع ) التخزين- المشاركة –اإلدخال ( إتاحة البيانات  ، ومعايير) والتكامل  الترابط– االعتمادية –

ة         نظم المعلومات اإلدارية الُمطبقة بال     ة العالمي ة والبحثي ع التواصل االجتماعي جامعات المصرية ومواق
از     (Google Scholar, LinkedIn)مثل ف إنج ات الخاصة بمل ، حيث سيتم التكامل مع مصادر البيان

ة     : ومن أهم خدماتها المقدمة  . أعضاء هيئة التدريس طبًقا للمصدر     و هيئ ة لكل عض خدمة التقييم الرقمي
ددة           http://www.esp.scu.egتدريس   كال متع ددة بأش ائط المتع ، خدمات إنشاء ملف شخصي بالوس

دولي          ومشاركتها مع المجتمع، وخدمات قياس المهارات والكفاءات الشخصية طبًقا لإلطار المعياري ال
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ث               دمات البح ي، وخ كل آل ات بش ع البيان ة لتجمي ة والمهني ع البحثي ع المواق ل م دمات التكام للكفاءة، وخ
 .والتحليل

ات    قييم اإللكتروني بالجامعات المصرية الحكومية، الت - يم االمتحان م تقي  حيث يهدف المشروع إلى ميكنة نظ
ة     اء هيئ ل أعض ترجاعها، وتأهي ئلة واس داع األس ة إب هيل عملي ئلة لتس ن األس وك م ة بن الل إتاح ن خ م

ية المختلفة، وبما التدريس إلعداد امتحانات تقيس مخرجات التعلم المستهدفة للمقررات والبرامج الدراس
ئلة         ب    . يضمن التقويم المستمر لالمتحانات من خالل التحليل اإلحصائي لالمتحانات واألس ى جان ذا إل ه

ة    دماتها المقدم م خ ن أه بقة، وم ارات المس ى االختب دريب عل ة للت ة إلكتروني ة بواب ارات، : إتاح االختب
ا  ئلة للمن وك أس اء بن ارات، بن ائج االختب اس، نت ل والقي ل التحلي ارات لمراح دار اختب ة، إص هج التعليمي

 .البكالوريوس والدراسات العليا
اريخ     راًرا بت ات ق ى للجامع س األعل ن المجل ا أعل ات   ٢٣/٥/٢٠١٩كم ين الجامع ابقة ب ن مس م ع

ذه    . الختيار أفضل جامعة في التحول الرقمي      كما أعلن عن تشكيل لجنة لتتولى وضع معايير وآليات إجراء ه
الل                كما ب . المسابقة ة خ ات ذكي ى جامع ات المصرية إل ل الجامع امل لتحوي ور ش داد تص ي إع وزارة ف دأت ال

ركات     ينية، والش ة الص ن التجرب تفاد م ى أن ُيس ي، عل توى اإلداري أو التعليم ى المس واء عل امين، س ع
 .المتخصصة فى ذلك

ا الرقمي                ج التكنولوجي ي دم عة ف وات واس ت خط د حقق ة ق إن الدول بق، ف ى ماس ة   وبناًء عل ي كاف ة ف
القطاعات الحكومية والخاصة، ومن بينها الجامعات المصرية؛ بهدف تأهيل المواطن المصري لمجتمع المعرفة 
وعصر التقنية الرقمية؛ ولتمكينه من اكتساب المهارات التكنولوجية لمواكبة المجتمع العالمي من ناحية، وحمايته 

ه        وسالمته وتحقيق األمن الرقمي له ولوطنه من االنج    ه وهويت ن وطن ده ع ي تبع ا الت ار التكنولوجي راف في تي
وتحدث خلًال في منظومة القيم داخله؛ لذا فإن من الضروري العمل على تنمية وتعزيز مفهوم المواطنة الرقمية 

 .وأبعادها في نفوس الطالب

–
تحوالت العالمية المعاصرة أدت دوًرا في تراجع دور الدولة على كافة من المؤكد أن المتغيرات وال

دى              ه ل ة وتدني وم المواطن اب مفه ي غي األصعدة المحلية واإلقليمية والعالمية، بل ساهمت بشكل غير مباشر ف
ة المواطن وضعف الوالء واالنتماء لوطنه، خاصة في ظل األحداث السياسية واالجتماعية والثقافية واإلعالمي

ديات                   اول التح الي بتن ث الح تم البح وف يه ذا فس ة؛ ل ة الرقمي يم المواطن وغيرها، والتى تقف كتحدٍّ معاصر لق
 :  المحلية والعالمية على النحو التالي


 :البطالة )١(
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ث    ُتعد من أهم عوامل اإلخالل بالتزام المواطنين بالواجبات القانونية واإللزامية    ها، حي ى تفرض الت
ن   ة م ة العمري د أن الفئ ام    ) ٣٠-٢١(وِج ال الع ى الم دين عل ر المعت م أكث ل ه ن العم ل ع باب العاط ن الش م

افظ،  (والمرافق العامة، بل أكثرهم ارتكاًبا للجرائم األخرى، وفقداًنا لمعنى المواطنة    خاصة  ) ٢٩م، ٢٠٠٧ح
بحوا   دود، وأص ي مح توى تعليم ة بمس ات المرتبط ين الفئ ر   ب حاب الفك ل أص ن قب تغالل م هلة لالس  فريسه س

 .المتطرف، خاصة عند تضخيمهم للمشكلة في عقول المواطنين لتحقيق أهدافهم
 :ارتفاع نسب الفقر بين المواطنين )٢(

ون        ن يك ه فل وت يوم ُيعد الفقر أحد التحديات التى تؤدي إلى تهديد ممارسة المواطنة، فمن ال يجد ق
اهر     ) ١٠٦م، ٢٠٠٧ليه، .(المصلحة العامةلديه وقت كاٍف للتفكير في   وم ومظ ن الهم له م كما يؤدي إلى سلس

 )١٥٧م، ٢٠١١آل عبود،.( السلوكيات المنحرفة المؤدية إلى اإلخالل باألمن واالستقرار داخل المجتمع
  : -عز وجل-االزدواجية في الدعوة إلى اهللا  )٣(

 -عز وجل -زدواجية في الدعوة إلى اهللا تعانى المجتمعات اإلسالمية والعربية، ومنها مصر، من اال
ي،        داعي والمتلق باسم الدين، من خطباء ووعاظ وأئمة مساجد، حين ُيخالف قولهم فعلهم، فتنقطع الصلة بين ال
وخاصة بين الدعاة الجدد من غير المتخصصين، فتضاربت اآلراء وتناقضت الفتاوى، فهذا ُيحرم ومعه أدلته، 

دى،  ا.( وهذا ُيحلل ومعه أدلته   واطنين         ) ٢٧١م، ٢٠٠٩لمه دين والم اء ال ين علم وة ب ادة الفج ى زي ا أدى إل مم
اس آخرين              آراء أن ون ب اروا يستأنس اواهم وص اء وفت ؤالء العلم ي رأى ه كباًرا وصغاًرا وصاروا ال يثقون ف

تأثير على أفكار  وإن كانوا خالف ذلك، وبالتالي يستطيع هؤالء اليعتقد أنهم هم العلماء الحقيقيون وهم محل الثقة، 
 )٤٧م، ٢٠٠٤الباز، .( وتوجيههم إلى االنحراف والتطرف- وخاصة الشباب -المواطنين

 :قصور األداء الحكومي تجاه المواطن )٤(
ؤولياته               ه ومس ام بمهام ن القي ة ع ومي للدول از الحك ؤولين  بالجه من المؤكد أن قصور معظم المس

ا        تجاه خدمة المواطن في كافة المجاالت ُيَعّد سببً     غاًرا؛ مم اًرا وص واطنين كب ن الم ر م ذمر الكثي ا رئيسًيا في ت
م    ا جعله اتهم، مم ة احتياج اكلهم وتلبي رض مش ة لع ر حكومي ات غي ات ومنظم ى جماع وء إل ى اللج م إل دفعه

تمعهم            نهم ومج اه وط ديهم وتج ه ل ده ومنحرف يم جدي ار وق ى أفك ى تبن اني، (عرضة إل -١٦٤م، ٢٠١٥القحط
 .   تشكيل مواطن سلبي تجاه وطنه، وتضعف والءه وانتماءه للدولة، والتى ُتسهم في )١٦٥

 :أزمة الثقة بين المواطن والدولة )٥(
يم                     ايير والق ن المع ين م م منفلت ذى يجعله ع ال اء المجتم دى أبن ومي ل اط الي ي اإلحب تبدو مظاهرها ف

يوع أ    . االجتماعية الل ش ى     فيغلب عليهم االعتقاد في فلسفة التحايل على البقاء، من خ ة عل لوكية غريب اط س نم
اق     طارة والنف وة والش لوك الفهل ة، كس يم التقليدي دى،  .(الق ومي   ) ٢٧٠م، ٢٠٠٩المه ة، وتكريس مفه ن ناحي م

ة          ن تلبي ة ع ي ظل فشل الدول النزعة األنانية والحرية الشخصية لدى األفراد في كافة مناحي الحياة، خاصة ف
دون        احتياجات مواطنيها األساسية، وعدم حصول المواط      ة ب دمات العام وفير الخ ة، وت ه المختلف ى حقوق ن عل

 .استثناء للجميع
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 :التوتر بين المواطن وأجهزة األمن )٦(
ين       ة ب ة المتبادل دم الثق ا ع دة منه ل ع ة عوام ن نتيج زة األم واطن وأجه ين الم وتر ب ة الت ود حال تع

لبية          ة س ورة ذهني ت ص ث تكون از الشرطة    الطرفين نتيجة رواسب الماضي لالستعمار وخالفه، حي ول جه  ح
دول      ن ال امة،   (الذى استخدم لقمع الحركات المنادية بالحرية واالستقالل في العديد م و ش ) ١٨-١٥م، ٢٠٠٣أب

ق                 ي تطبي بهم ف تغالل مناص ي اس از الشرطة ف ال جه ن رج بعض م ى تصرفات ال افة إل ومنها مصر، باإلض
ا ازدوا      ب عليه ا ترت ات دون أخرى، مم ى فئ ات عل انون والتعليم وعية    الق دام الموض ق، وانع ي التطبي ة ف جي

 .  لتحقيق مصالح شخصية؛ مما ترتب عليه إخالل بصور وأنماط المواطنة
 : التهميش واإلقصاء للمواطن )٧(

ا أو        ان دينًي واء ك يعد التهميش واإلقصاء من المفاهيم المخالفة لطبيعة الحياة، فكل إقصاء لآلخر س
ا    . عة الحياةسياسًيا أو اجتماعًيا هو مسلك مجاٍف لطبي    ة، وإحالله فمثًال إقصاء البعد اإلسالمي من أجل الوطني

وبالمثل فإن نفي . إجماًلا كمنهج توحيد وطني، ال يتناسب وسيادة التشريع اإلسالمي ومرجعيته في البلد المسلم 
عي             ه وس ه لوطن ان وحب اء االنس ى انتم راد، وف عوب واألف يات الش ه البعد الوطني وأهميته في احترام خصوص

ا أدى  )٧م، ٢٠٠٥الشريدة،  .(لنهضته وتنميته والدفاع عنه خلل آخر يهدد قيم المواطنة وممارستها عملًيا  ؛ مم
إلى زيادة الفجوة بين الحكومة والمواطن على نحو أفقده الرغبة في العمل المشترك في إمكانية إحداث التغيير 

 .المطلوب
 :شيوع ثقافة الفردية والمادية بين أفراد المجتمع )٨(

ؤولية،           ه المس االة وقل يادة الالمب س س ل تعك لقد بدأ شيوع تلك الثقافة بين األوساط المختلفة من دالئ
والتقصير في أداء الواجبات نحو اآلخرين، واألنامالية تجاه مصالحهم، والمركزية أو االستماتة في الدفاع عن 

ة،   مكاسب ذاتية، مما يؤكد تنامي ظاهرة القيم الفردية والسلبية، وت   يم اإلنتاجي فاقم القيم االستهالكية وتقلص الق
وان           يط أل ي مح رد ف ة الف عف حرك ة، وض روابط العاطفي ر ال ادي، وتقهق ر م ن فك ك م احب ذل ا ص ع م م
ق             ا يتعل رارات فيم اذ الق اركة واتخ ي المش الصراعات المختلفة، وضآلة التأثر اإلنساني، وإغفال قيمة الفرد ف

ع،           بالقضايا الوطنية والقومية وا    ة داخل المجتم ة هوي ن أزم ر ع ة تعب ذه الثقاف ل ه لسياسية، بالشكل الذي يجع
 )  ٢٤٨م، ٢٠٠٩المهدي، .(تتمثل في جعل القضايا قضايا خاصة ال قضايا عامة

 :مظاهر الفساد داخل المجتمع )٩(
ع           ن الجمي دد أم وقهم، وته ات وحق ان والمجتمع ة ضرورات اإلنس لقد بات الفساد جريمة تنتهك كاف

ا          ومصالح تج عنه الم، فين توى الع ى مس ه، سواء على المستوى الفردي واألسري، أو المجتمع والدولة، بل عل
دان               ي، وفق ي واألخالق كال االنحراف الفكري والقيم ة أش ار كاف وية، وانتش انية الس ي الفطرة اإلنس اس ف انتك

تقاللها   مواطنة الشعوب ألوطانها، وهذا يعني تشويه سمعة المجتمعات والدول، بل انتهاك    دول واس  مصالح ال
ي          ن ف دان األم و فق ا وشرعيتها، وه ات قيامه بصورة مباشرة وغير مباشرة، ويؤدي ذلك إلى فقدان أهم مقوم

حيث تسيطر فئة دون غيرها على مقدرات الشعوب سياسًيا ) ١٠-٤م،  ٢٠٠٧عيد،  .(جميع مجاالته ومستوياته  
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ة    إلخ، وتؤثر با  ... واقتصادًيا واجتماعًيا وثقافًيا   ى المواطن ي إدارة      . لسلب عل اركة ف دم المش ا ع ن مظاهره وم
 . شؤون الوطن، وحكم القلة المطلقة لفئة محددة، وعدم ممارسة الديمقراطية وإبداء الرأي

 :التحديات العالمية المعاصرة: ًاثاني
 :بث روح االنهزامية داخل المجتمع العربي واإلسالمي )١(

 إلى تفريغ المجتمعات العربية واإلسالمية من كفاءاتها العلمية لقد أثبت الواقع أن الدول الكبرى تلجأ
واإلبداعية؛ بتشجيعها على الهجرة إلى الغرب، وهي الظاهرة التى تعرف بهجرة العقول أو هجرة األدمغة، أو 

ن عن طريق تفريغ ثقافة المجتمع ذاتها من مضامينها وإنجازاتها؛ بالتشكيك في قدرة هؤالء المبدعين، والتهوي
من شأن إبداعهم وقيمته وأصالته، بل محاولة رد أي نوع من اإلبداع الثقافي المتميز إلى تأثر هؤالء المبدعين 

ة   ) ٧٥-٧٤م، ٢٠٠٩المهدي،. (بالثقافة الغربية، أو النحدارهم من أصول غير عربية  لطة الدول مما أضعف س
 . الوطنية، من ناحية، وروح الوالء واالنتماء من ناحية أخرى

 :لتشكيك في المعتقدات الدينية، وطمس المقدسات اإلسالميةا  )٢(
لمة نتيجة                ة المس عوب العربي د الش ات عن س المقدس ة وطم دات الديني ُتعد عملية التشكيك في المعتق
لم        طبيعية لشيوع الفكر المادي العلماني الغربي، في الوقت الذي يربي الدين اإلسالمي وعقيدته السمحاء المس

ان األخرى     على محبة كافة ا  رام األدي تثناء، واحت ن دون اس طفى    . ألنبياء م ة المص ذه تربي ه   (وه صل اهللا علي
لم  رى   ) وس ان األخ س األدي الفين (بعك وا      ) المخ وهوا ويطمس وا ويش ل؛ ليلفق وراة واإلنجي وا الت ذين أتلف ال

 ).٤٠-٣٦م، ٢٠٠٢الدليمي، .(الحقائق
 :واطنوسائل اإلعالم وتأثيراتها السلبية في تشكيل وعى الم )٣(

ة                    ي، ونشر ثقاف ق القيم ى النس اظ عل ي الحف ات ف ؤثًرا داخل المجتمع الم دوًرا م تلعب وسائل اإلع
ا       ة المعاصرة وم رات العالمي الوالء واالنتماء، وتعزيز الوقاية من االنحرافات السلوكية المختلفة، إال أن التغي

ا كبيًرا دفع البعض إلى استغاللها لمحاربة واكبها من ثورات الربيع العربي الذى أدت فيه وسائل اإلعالم دوًر
أشد خطًرا على "المجتمعات العربية واإلسالمية، ومنها مصر قلب الوطن العربي واإلسالمي، حيث أصبحت 

يم      ق ق ا وف المجتمع؛ ألنها تخاطب جميع فئات المجتمع بلغة غرائزية، تحرك المشاعر وتؤججها، فتشكل أجياًل
ل أ        ي قلي ة ف ع     ومناظير مختلف الة المجتم ن أص ر ع دي،  ". (و أكث ع     )٧٧م، ٢٠٠٩المه ي ظل تراج ، خاصة ف

ة          ة واالجتماعي يم الوطني ى الق لبية عل ه الس بعض وسائل اإلعالم العربي أمام اإلعالم الغربي، وظهور تأثيرات
 .   وغيرها... والثقافية 

 :الثقافة العربية والقدرة على التجديد )٤(
درة عل        ة الق ذاتها     تفتقد الثقافة العربي وازن ل د المت ايير     . ى التجدي ات والمع ف اآللي ى أّن تخّل وال يخف

المنتهجة في هذا السياق أضحى يهدد حتى مستقبل اإلنتاج الفني واألدبي بالبلدان العربية، فتراجع هذا اإلنتاج      
لوب            )١٠٧م،  ٢٠٠٧رضوان،(كًما ونوًعا  داعيات وأس ن ت ا م ا له ة، ولم ة الغربي ها ، خاصة في ظل نشر الثقاف
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تمرة          اوالت المس المية، والمح ة واإلس الخاص الذي يمكن أن يدخل في صراعات أو تناقض مع الثقافة العربي
ية       ة والفرنس ة كاإلنجليزي إلضعاف اللغة العربية في شتى المجاالت، مع ترسيخ استخدام بعض اللغات األجنبي

 )٤٢٥م، ٢٠١٥عتيبة، .(في دول الشرق األوسط، ودول المغرب العربي
 :ستالب الثقافي والحضارياال )٥(

ه             يلة، تجعل ه األص ايرة لثقافت ة مغ ق بثقاف اب والتعل يعبر هذا المفهوم عن حالة من االنبهار واإلعج
ن               الخ ع ى االنس ه إل دماًجا يصل ب ا ان دمج فيه د ين مقلًدا ومحاكًيا لها، ويأخذ بقيم ونظم وأساليب حياتها، بل ق

د عن      د يفق ى ق ة الت يلة، للدرج ه األص ه      ثقافت ة ل ة الغازي ذه الثقاف راد ه د أف ه أح بح وكان ث يص ه، بحي دها هويت
ه       رهن بتصرفاته وأعمال اول أن يب ولمجتمعه، فيتحدث بلغتها، ويعتنق السائد من أرائها، ويتمسك بقيمها، ويح
على أنه جزء من أهلها، ويتحايل على ما عنده من تراث، بدعوى بعده عن مواكبة ما يمليه العصر ويقلل من        

 ) ٢٨٢م، ٢٠٠٩المهدى، .(تمائه لهان
 :المواطنة العالمية )٦(

ى                     مام إل ي االنض ب ف الل الترغي ن خ ة م ة العالمي وم المواطن ز مفه ى تعزي ة إل تسعى القوى الدولي
المية                  ة اإلس ي المنطق ة ف ارة عالمي ة تج ة منظم ي المشروعات، وإقام اركة ف ة والمش اتفاقيات التجارة العالمي

و    . وغيرها ب فيك ا              أما الترهي ة وغزوه ة العربي المية والثقاف يم اإلس ى الق ة عل ق الحرب اإلعالمي ن طري ن ع
ا           ة وغيره ائل    ) ١٠م،٢٠٠٥الشريدة،  .(عسكرًيا واقتصادًيا وثقافًيا، وتغذية الصراعات الطائفي الل وس ن خ م

ى صراعا              ها إل ول بعض ي، وتح ع العرب ورات الربي دالع ث ي ان ؤثًرا ف ي أدت دوًرا م دة والت الم الجدي ت اإلع
هولة         ى س افة إل وحروب في سوريا واليمن وليبيا، تحققت من خاللها مصالح العديد من الدول الكبرى، باإلض
انتقال األفراد واألموال والمعلومات، وتداخل الثقافات عبر العالم أدت إلى تحول البشر إلى مواطنين عالميين   

 .في ظل اقتصاد كوني عالمي
  :التحدي الصهيوني )٧(

يس صراًعا     . إنه تحد قائم علـى العـدوان.  انطالًقا من طبيعته وجبلته   وهو تحدي عالمي   والصراع معه ل
ا                ة ألمتن ة الثقافي ة والذاتي ة العربي ى محو الهوي ه يهدف إل على الحدود، وإنما هو صراع على البقاء والوجـود، لكون

اع إسرائيل عن     . ء منطق القوةالعربية، والسيطرة على مقدراتها وإمكاناتها المادية، والهيمنة عليها في ضو  ا امتن وم
تهم            ي إقامة دول وقهم المشروعة ف ـسطينيين حق ـاء الفل ا عن إعط ووي، ومنعه ة نزع السالح الن ى اتفاقي ع عل التوقي
وب               ي الجوالن وجن ة ف ة المحتل المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وامتناعها عن االنسحاب من األراضي العربي

ـا عن    ان، وامتناعه ن       لبن رارات مجلس األم ة وق دم انصياعها للشرعية الدولي ادل، وع امل والع ق السالم الش تحقي
واألمم المتحدة، وإمعانها في فرض الحصار على قطاع غزة والتعرض لقوافل الحرية الرامية إلى فك الحصار عن       

ى طبيعة          ة وواضحة عل ي    غزة، واالستمرار في بناء المستوطنات، ما ذلك كله إال أمارات جلي ان اإلسرائيلي ف  الكي
 )٣٣٤م، ٢٠١٠السيد،  (.عدوانيته ومحاربته للسالم

 :السيطرة الغربية على األنظمة الحاكمة )٨(
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سعت الدول الغربية إلى فرض السيطرة على أنظمة الحكم بالدول النامية وعلى شعوبها والتحكم في 
ي السياسة     مراكز القرار السياسي بل وصناعته؛ خدمة للمصالح األمريكية والغربي        ة ف هيونية المتحكم ة والص

ة               ة والقومي رواتهم الوطني المي وث ي واإلس الم العرب عوب الع ا ش عوب، ومنه ك الش اب تل ى حس ة عل األمريكي
الم        ) ٤٢٠م، ص   ٢٠١٥عتيبة،  .( وثقافتهم ومعتقداتهم الدينية   عوب الع د ش ررة ض ر المب وة غي بل استخدام الق

روب ونه     ال الح المي، وافتع ي واإلس تان      العرب راق وأفغانس ي الع دث ف ا ح روات كم ب الث
 )   ٤٨م، ٢٠٠٤الباز،.(وغيرهما

  :األمن الدولي، وحقوق اإلنسان )٩(
على الرغم من المواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان وسالمة البشر فال تزال انتهاكات حقوق اإلنسان  

د     .والمجتمعات تتفاقم في ظل االحتياج المادي وانحسار القيم المعنوية        دولي ق  ومن المالحظ حالًيا أن مفهوم األمن ال
ا،       ائد عالمًي تغير إلى الدعوة إلى حل المنازعات سلمًيا وعن طريق التفاوض والحوار، وال يزال منطق القوة هو الس

دول في وضع         )٣٣٣م، ٢٠١٠السيد،  .( وما تزال شريعة الغاب هي المسيطرة     اء ال ل ومحاوالتهم المستمرة إلبق ب
ة السياسية        مربك ومنق  وص السيادة؛ من خالل التدخالت السافرة وفرض أنماط سياسية إلبقائها ضعيفة وتابعة للهيمن

ـزع السالح      )٤٢٠م، ٢٠١٥عتيبة،  (الغربية واألمريكية    رة لن ات كثي دات واتفاقي ، على الرغم من التوقيع على معاه
ي ال        ات التسلح، سواء ف ام     النووي وأسلحة الدمار الشامل، وخفض موازن رأي الع ة أو المتقدمة، إال أن ال دول النامي

توى     ى المس ذة عل ايير المزدوجة ناف ازال المع ة، وم ن ناحي ى م دول العظم وى ال ة ق ًعا لهيمن زال خاض دولي الي ال
 .العالمي

دى     وعي ل كيل ال ى تش اتها عل ا انعكاس رة له ديات المعاص ى أّن التح رح إل ك الط ن ذل ص م ونخل
ة،         المواطنين، وخاصة طلبة الم    ة عام ات التربوي ى المؤسس توجب عل ى تس ديات الت ك التح رحلة الجامعية، تل

ي        هم ف ة وُتس ورة التكنولوجي والخاصة على وجه التحديد أن تتبني إستراتيجيات بناءة من أجل مواجهة تلك الث
 .مواجهة مخاطرها بمنهجية علمية تخدم الدور المنوط بالجامعة في تحقيق أبعاد المواطنة الرقمية


ق،               كل سريع ومتالح الم بش ا الع ر به ى يم ة المعاصرة الت رات العالمي والت والمتغي الشك أّن التح

وا       طن بفضل التطور التكنولوجي والرقمي، مما دفعت العديد من المؤسسات التربوية والتعليمية إلى إعداد الم
ل               ) طالب الجامعة (الرقمي ات التعام ا بأخالقي ة، ملتزًم ان وفاعلي ي بأم اء الرقم ع الفض ل م ى التعام القادر عل

 .الرقمي وواجباته تجاه نفسه وتجاه اآلخرين؛ ضماًنا لسالمته وتحقيًقا ألمنه وأمن وطنه
اد الم    وبناًء على ذلك ُيقدم البحث تصوًرا مقترًحا    ق أبع ي تحقي ة ف دى    لدور الجامع ة ل ة الرقمي واطن

 : بناًء على النتائج التى توصل إليها، البحث، ومنهاطالبها في ظل التحديات المعاصرة
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أن مفهوم المواطنة الرقمية وأبعادها، يتم تداوله في المؤسسات التربوية عامة، والجامعية على وجه  .١
ى يجب أن يلتزم بها الطالب التحديد، بشكل يبرز أهميتها كمدخل يؤكد على االلتزامات والواجبات الت

 .ويؤديها أثناء معامالته الرقمية
أن أبعاد المواطنة الرقمية أصبحت ضرورة ال يمكن االستغناء عنها في ظل الثورة التكنولوجية والتقدم  .٢

التقني والرقمي الحالي، والسيما الجامعات باعتبارها مؤسسات مجتمعية تربوية تعمل على إعداد مواطن 
 .ؤهلة للقيام بحركة التنمية المستدامة داخل المجتمعرقمي م

ضرورة تعزيز أبعاد المواطنة الرقمية فى التعليم الجامعي كأولوية وطنية، من خالل تدريب الطالب على  .٣
 .االستخدام األمثل للتكنولوجيا الرقمية فى العملية التعليمية؛ ولتمكينهم من تحقيق أبعاد المواطنة الرقمية

التعليم والتمكين والحماية : طنة الرقمية وأبعادها فى العصر الرقمي إلى ثالثة أهداف رئيسيةتهدف الموا .٤
للمواطن الرقمي الذى يمكن تعزيز السلوك األخالقي لديه من خالل جامعات تعزز مهاراته للحماية من 

 .مخاطر التقنيات الرقمية، ومواجهة التحديات العالمية المعاصرة
الذي يمتلك المهارات ) المواطن الرقمي(صرية بنية معرفية قوية لتأهيل العنصر البشريتمتلك الجامعات الم .٥

الالزمة الستخدام التكنولوجيا الرقمية، والمساهمة في تحقيق أبعاد المواطنة الرقمية لمواجهة التحديات 
ؤسسة مسؤولة عن العالمية المعاصرة في ظل تطلعاتها للمشاركة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة كم

تأهيل العنصر البشرى وتعزيز الكفاءة الرقمية وتحمل المسؤولية والمبادرة في حركة التنمية وتحدياتها 
 .وحماية نفسه ووطنه

تواجه أبعاد المواطنة الرقمية العديد من التحديات التى تتعلق بالجوانب السياسية واالجتماعية االقتصادية  .٦
رها، على الرغم من توافر بنيه تحتية تكنولوجية، وكوادر بشريه قادرة على والثقافية التى تحد من انتشا

 .إعداد المواطن الرقمي، باإلضافة إلى الدعم السياسي لمواجهتها خاصة فى ظل المجتمع االفتراضي


لتصور وفى ضوء اإلطار النظري للبحث وفى ضوء أهم النتائج التى تم التوصل إليها، يمكن تحديد ا

و        ى النح المقترح لدور الجامعة في تحقيق أبعاد المواطنة الرقمية لدى طالبها في ظل التحديات المعاصرة عل
 :التالي

 :مبررات التصور المقترح )١(
 :يستند التصور المقترح لتحقيق المواطنة الرقمية على مجموعة من المبررات التالية

تيجة للغزو الثقافي والفكري عبر مواقع التواصل ضعف المواطنة الرقمية داخل المجتمع الجامعي؛ ن -
 .االجتماعي

انتشار أفكار وانحرافات فكرية وثقافية وظهور سلوكيات غير أخالقية؛ نتيجة االندماج بالعالم االفتراضي في  -
 .غياب الوعي بمخاطر الثورة التكنولوجية الرقمية
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لتى تمكن منسوبيها من تحقيق المواطنة الرقمية  ضعف البنية التحية التكنولوجية داخل الجامعات المصرية ا -
 .داخلها

تركز بعض الكليات الجامعية على تدريس المناهج والمقررات الدراسية فقط، مع إهمال األنشطة األخرى،  -
 . والتى يمكن من خاللها تحقيق المواطنة الرقمية

 :فلسفة التصّور المقترح ومنطلقاته )٢(
وء  يقوم التصور المقترح لتفعيل دور ا  لجامعة في تحقيق أبعاد المواطنة الرقمية لدى طالبها في ض

 :التحديات المعاصرة على مجموعة من المنطلقات على النحو التالي

ضرورة مواكبة الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التى تجتاح العالم، والتى ال يمكن تجاهلها من قبل أّية دولة  -
 .لمستدامةتسعى إلى مواكبتها؛ تحقيًقا للتنمية ا

ضرورة االستفادة من االتجاهات العالمية المعاصرة، والتى تضمنت مناهجها ومقرراتها موضوعات تتعلق  -
 لقيمها؛ وتحقيًقا للتوازن بين الحقوق والمسؤوليات الُملزم بها الطالب ًاتعزيز بالمواطنة الرقمية وأبعادها؛

 .الجامعي تجاه وطنه

 السريع، وانخراط الطالب في استخدام وسائل التواصل داخل المجتمعات العمل على مواكبة االنتشار الرقمي -
االفتراضية، لضمان االستخدام اآلمن والمسؤول للتقنيات الرقمية، خاصة في ظل وجود مؤسسات جامعية 

 .تمتلك بنيه تحتية تكنولوجية ومعلوماتية متطورة، وكوادر بشرية قادة على تحقيق أبعاد المواطنة الرقمية
التطور السريع للتقنيات وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في مصر، واالعتماد المتزايد عليها في أن  -

السنوات األخيرة جعلها تسعى لمواكبة تلك الثورة التكنولوجية، بل سعت إلى االهتمام بالمواطنة الرقمية 
ا المعلومات واالتصاالت وأبعادها بشكل مستمر، وجعلها أحد أهداف اإلستراتيجية القومية لتكنولوجي

 ). م٢٠١٧-٢٠١٢(
 : األهداف اإلستراتيجية للتصور المقترح )٣(

وء            يهدف التصور المقترح     ي ض ا ف دى طالبه ة ل ة الرقمي اد المواطن ق أبع ى تحقي ة إل لدور الجامع
 :التحديات المعاصرة إلى مايلي

تي ُتسهم في رفع مستوى األداء تبني المفاهيم واألساليب اإلدارية الحديثة داخل الجامعات المصرية، وال -
التعليمي والبحثي؛ بهدف رفع مستوى جودة وكفاءة مخرجاتها من الكفاءات الرقمية القادرة على استخدام 

 .التقنيات بطريقة آمنه وقانونية، بل أخالقية من قبل طالب رقمي
 .راضي رقميالوعي بمصادر التكنولوجيا والتقنيات الرقمية واستخداماتها في مجتمع تقني افت -
 .التأكيد على مفهوم المواطنة الرقمية وأبعادها في الجامعات المصرية، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة -
تحويل بيئة الجامعة كمؤسسات أكاديمية وتعليمية إلى أنموذج تطبيقي تتجسد فيه روح التعاون بين أعضاء  -

 .مواطنة الرقمية داخل الجامعة وخارجهاهيئات التدريس ومنسوبيها وطالبها، تعزيًزا ألبعاد ال
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تكون الرؤية المقترحة نواة لمشروع متكامل ومتجانس على مستوى جميع مؤسسات المجتمع المصري  -
 .والعربي

 :متطلبات تحقيق أبعاد المواطنة الرقمية )٤(
تصل تأخذ أشكاًال ومسميات عديدة لأبعاد المواطنة الرقمية لدى طالب الجامعة من المؤكد أن تحقيق 

 :إلى أهدافها، إال أنها تتفق في نهاية األمر على المتطلبات التربوية الالزمة لتحقيقها على النحو التالي
، والتي تتمثل في األجهزة والمعدات والبرمجيات الخاصة ومحركات البحث توفر البنية التحتية التكنولوجية .١

ت وتحزينها ومعالجتها، باإلضافة إلى نظم اإللكتروني والحاسوب، والتي تقوم بنقل البيانات والمعلوما
التشغيل المختلفة والبرمجيات المساندة والمتخصصة، والعمل على توظيف تكنولوجيا إدارة العنصر 

؛ بهدف تحقيق المواطنة الرقمية وأبعادها لدى طالب الجامعات المصرية؛ )٥٠١م، ٢٠١٨صادق، (البشري
 .ام األمثل للتكنولوجيا الرقميةإلعداد مواطن رقمي صالح قادر على االستخد

، والتى تتمثل في العنصر البشري الذي يقع على عاتقهم نشر ثقافة المواطنة الرقمية توفير الكوادر البشرية .٢
وأبعادها بين طالب الجامعة، من خالل العملية التعليمية واألكاديمية والبحثية التى يقوم على إدارتها كفاءات 

 .دريس ومنسوبي الجامعات المصريةرقمية من أعضاء هيئة الت
يعمل على نشر وتعزيز المواطنة الرقمية وأبعادها، وفق معايير محدده توفير فريق عمل متخصص،  .٣

تتناسب مع طبية الجامعات المصرية واحتياجاتها ، من خالل كوادر وقيادات إدارية داعمة لنشرها وغرسها 
عضاء هيئة التدريس، وطالب الجامعة، وكافة العناصر عبر شبكات المعلومات الداخلية والخارجية لدى أ

 . البشرية داخلها
؛ لتبني الممارسات واألساليب اإلدارية التى تسهم داخل الجامعة توفير الخطط الالزمة لبناء منظومة تكاملية .٤

ها في في نشر وتثقيف الطالب بمفهوم المواطنة الرقمية وأبعادها داخل الجامعات المصرية؛ إيماًنا بأهميت
تشكيل وعى طالبها كمدخل لتطوير وتحسين أدائهم عند استخدام التقنيات الرقمية، لما لها من فوائد علمية 
وأكاديمية تتمثل على زيادة قدراتهم في تلبية احتياجات المجتمع المحيط، وزيادة قدراتهم على اإلبداع 

 .واالبتكار أثناء تعامالتهم الرقمية داخل المجتمع االفتراضي
حول جوانب األداء المختلفة في الجامعات المصرية، وتوفير معلومات حول توفر قواعد بيانات ومعلومات  .٥

 .مخرجاتها خاصة، ومدى تحسن األداء وتطوره داخلها؛ لتحقيق المواطنة الرقمية بين طالبها
أبعادها بين طالب  لنشر وتنمية ثقافة المواطنة الرقمية وتوفير إستراتيجيات لمراجعة المتطلبات الالزمة .٦

 .الجامعة ودورها في  تحقيقها، على أن تتسم باالستمرارية والمرونة
من خالل توفير مناهج ومقررات تتضمن أبعاد المواطنة الرقمية، مراعاة التحديات المستقبلية المعاصرة،  .٧

 . ودراسات مستقبلية تسهم فى الحد من مخاطرها وآثارها السلبية على المجتمع
 :ل التصور المقترح لدور الجامعة في تحقيق المواطنة الرقميةآليات تفعي )٥(

انطالًقا من أهداف التصور المقترح، ونظًرا لما توصل إليه البحث الحالي من نتائج توصي بضرورة 
تحقيق أبعاد المواطنة الرقمية من خالل الجامعة كمؤسسة تربوية ومتطلباتها الالزمة، فإن البحث يحاول تفعيل 

 :مقترح من خالل اآلليات التاليةالتصور ال
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 :اآلليات المرتبطة بعضو هيئة التدريس .١
ُيعد عضو هيئة التدريس أحد ركائز المنظومة الجامعية؛ لما يقوم به من تدريس وبحث علمي وإرشاد 
ة          ى الطلب وين وع ة، بتك ي قيام نعكس ف ى ت أكاديمي وغيرها من الوظائف العلمية واألكاديمية والتعليمية، والت

شكيلهم من جانب، باإلضافة إلى دوره فى التصدي لسلبيات الثورة التكنولوجية الرقمية وتعزيز إيجابياتها لدى وت
 :  طلبة الجامعة، وذلك من خالل تنفيذ اآلليات واإلجراءات التالية

يخ  )أعضاء هيئة التدريس( تنمية ثقافة المواطنة الرقمية وأبعادها لدى القيادات الجامعية      - دف ترس ها ؛ به
 .داخل الجامعة، انطالًقا من فهم ومتابعة قياداتها العليا ضماًنا لتحقيقها لدى طلبة الجامعة

ة المرتبطة              - ب القانوني ي الجوان ين ف ل متخصص ن قب ا م ة وأبعاده عقد ندوات تعريفية بالمواطنة الرقمي
 . المصريةبالمجتمع االفتراضي، والتقنيات الرقمية من أساتذة وأعضاء هيئة تدريس بالجامعات

 .إجراء العديد من البحوث والدراسات العلمية التى تهتم بنشر ثقافة المواطنة الرقمية وأبعادها -
ل           - ع التواص تخدامهم لمواق اء اس ة أثن ا الطلب رض له ي يتع كالت الت ل المش ة؛ لح اعات المكتبي ل الس تفعي

 .فتراضياالجتماعي، والتى قد تنعكس على سلوكياتهم وانحرافاتهم داخل المجتمع اال
ع            - ر مواق ن عب ة التواصل اآلم ة؛ لكيفي قيام أساتذة متخصصين من الجامعات بعمل دورات تدريبية للطلب

 .التواصل االجتماعي؛ تجنًبا لمخاطر اإلنترنت
ة      اآلليات المرتبطة    .٢ بنشر وتوعية الطلبة، بكيفية االستخدام األمثل للتكنولوجيا الرقمية تحقيًقا للمواطن

 :، وذلك من خالل اآلليات واإلجراءات التاليةالرقمية وأبعادها
توفير معامل للتكنولوجيا داخل المؤسسات التعليمية والتربوية، وخاصة الجامعات المصرية، بهدف  -

 .إكسابهم مهارات االستخدام اآلمن واألمثل عند تعامالتهم الرقمية داخل العالم االفتراضي
ية؛ لتمكين الطلبة من آليات التمكن من التقنيات الرقمية تنظيم الجامعات المصرية ورًشا ودورات تدريب -

واستخدامها بطريقة آمنة، واالستفادة منها في اتخاذ القرارات السليمة لمواجهة مخاطرها وحماية أنفسهم 
 . وحماية اآلخرين

تدريب الطلبة على إكساب مهارات التعامل التجاري الرقمي من بيع وشراء إلكتروني عبر المجتمع  -
 .فتراضي الرقمياال

 .حث الطلبة على إجراء البحوث العلمية التى تتناول مفهوم المواطنة الرقمية وأبعادها ونشرها -
تفعيل دور اإلرشاد النفسي واالجتماعي واألكاديمي داخل الجامعات؛ بهدف تنمية مهاراتهم االجتماعية  -

 . قوالشخصية واألكاديمية، وتشجيعهم على إبداء الرأي دون خوف أو قل
بالمناهج والمقررات الدراسية، بهدف إكسابهم مهارات االستخدام األمثل للتكنولوجيا اآلليات المرتبطة   .٣

 :الرقمية؛ تحقيًقا للمواطنة الرقمية وأبعادها، وذلك من خالل اآلليات واإلجراءات التالية
مواطنة والمواطنة تصميم مناهج دراسية مسايرة لتطورات العصر الرقمي، تتضّمن شرًحا لمفاهيم ال -

الرقمية وأبعادها والحقوق والواجبات، واحترام الرأي والرأي األخر داخل العالم االفتراضي، مما ينعكس 
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على سلوكياتهم داخل هذا العالم وخارجه، ومما يزيد من قدرتهم على مواجهة مخاطر استخدامهم لتلك 
 .المواقع، بل ويزيد من والئهم وانتمائهم للوطن

اراتهم االبداعية وتفكيرهم الناقد، من خالل مناهج دراسية تسهم في الحد من التقليد األعمى لما هو تنمية مه -
 . منتشر على مواقع التواصل االجتماعي دون وعى أو فهم

مساعدة الطلبة على إعمال العقل والتفكير العلمي، من خالل مناهج دراسية تساعد في تحقيق الثقة والقيادة  -
 . تكوين مواطن رقمي وكفاءات رقمية مستقبلية تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعةواألخالق، بهدف

 .تصميم برامج طالبية وأنشطة تثقيفية لنشر وتوعية المواطنة الرقمية بين الطلبة -
توظيف اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة داخل المناهج والمقررات الدراسية، والتى تحث على  -

علم ونشره، وعدم الوقوع في االنحرافات األخالقية والسلوكية، وتبني أفكار متطرفة تسهم في دمار طلب ال
 .المجتمع

ورة         .٤ ات الث ق متطلب ي تحقي ؤثًرا ف ب دوًرا م ى تلع دريس، والت رق الت اليب ط ة بأس ات المرتبط اآللي
 :يات واإلجراءات التاليةالتكنولوجية الرقمية، وتحقيق المواطنة الرقمية وأبعاده، وذلك من خالل اآلل

استخدام استراتيجيات تنمي التفكير العلمي والنقد البناء للمحتوى المنشور عبر وسائل التواصل االجتماعي  -
 .ومواقع شبكة اإلنترنت العالمية

الحرص على التنوع في أساليب التعلم تراعي احتياجات الطلبة عقلًيا واجتماعًيا وانفعالًيا، وتساعد على  -
 . ل مع اآلخرين بوعى وتقبل للرأي والرأي األخرالتفاع

التنوع في أساليب وإستراتيجيات التعليم والتعلم التى تسهم في اكتساب مهارات حل المشكالت واختيار  -
 .البدائل المناسبة لمواجهتها وحلها بمهارة وكفاءة

ة لمتطلبات المواطنة وضع األسئلة الموضوعية والتحريرية والشفهية التى تعمل على قياس فهم الطلب -
 . وأبعادها، ومدى إلمامهم بطرق ووسائل المحافظة على الذات والمجتمع

ة  .٥ ات المرتبط ل   اآللي تخدام األمث ة االس ارات كيفي ابهم مه دف إكس ة، به طة الطالبي باألنش
 :للتكنولوجيا الرقمية تحقيًقا للمواطنة الرقمية وأبعادها، وذلك من خالل

ية لتوعية الطلبة بمخاطر التكنولوجيا الرقمية جسدًيا ونفسًيا، وإكسابهم عقد ورش عمل وحلقات نقاش -
 .مهارات حماية أنفسهم من تلك المخاطر

إكساب الطالب األخالقيات وقيم المواطنة الرقمية، التى تعزز من نشر ثقافة المواطنة وتحقيق الديمقراطية  -
 .لطالبيةالرقمية من خالل المشاركة اإليجابية في برامج األنشطة ا

تبني مفاهيم المواطنة الرقمية وأبعادها داخل األنشطة الطالبية، والتى تسهم في الحفاظ على هوية  -
 .الشخصية اإلسالمية العربية المصرية
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تشجيع الطلبة على المشاركة في النوادي الطالبية بالحرم الجامعي؛ لتحقيق مفهومي الوالء واالنتماء  -
هوم المواطنة الرقمية وأبعادها أثناء التعامالت عبر المجتمع االفتراضي للوطن وانعكاساته على تبني مف

 .الرقمي
 :اآلليات المرتبطة بتفعيل دور الجامعة فى خدمة المجتمع .٦

 تقوم الجامعة بدورها في خدمة المجتمع وتطويره والعمل على مواجهة مشكالته وقضاياه المختلفة، 
السلوكية التى تنتشر بالمجتمع الرقمي وتهدد أمنه واستقراره؛ لذا يأتي ومن بينها قضايا االنحرافات األخالقية و

دورها في إكسابهم  مهارات االستخدام األمثل للتكنولوجيا الرقمية؛ تحقيًقا للمواطنة الرقمية وأبعادها، وذلك من 
 :خالل
ثقافة المواطنة  إقامة اتفاقيات شراكة وتعاون بين الجامعات المصرية ومؤسسات المجتمع من أجل نشر  -

 .الرقمية وأبعادها؛ بهدف تكوين مواطن رقمي؛ تحقيًقا لمتطلبات العصر الرقمي
إنشاء وحدات ذات طابع خاص تعمل على نشر التحول الرقمي والمواطنة الرقمية وأبعادها؛ باإلضافة إلى  -

عامالتهم داخل العالم أثناء ت) الطلبة( رصد المشكالت االجتماعية والتكنولوجية التى يتعرض لها المواطن
 .االفتراضي

 .إنشاء مركز إعالمي يهتم بنشر وتوعية الطلبة وأفراد المجتمع بأهمية المواطنة الرقمية وأبعادها -
إقامة مركز للدعم واالستشارات العلمية يقدم الدعم لكافة مؤسسات وقطاعات الدولة بهدف الدعوة  -

 .قمية وأضرارهاوالتوجيه لمواجهة مخاطر الثورة التكنولوجية الر
إنشاء مجلة علمية متخصصة نصف سنوية لمواكبة التطورات التى تحدث على الساحة العلمية  -

والتكنولوجية، خاصة مع تنامي الثورة التكنولوجية الرابعة، وتشكل هيئتها العلمية واالستشارية من 
 .رها من فروع العلممتخصصين في كافة التخصصات العلمية والتكنولوجية والدينية واإلنسانية وغي

اد             .٧ ق أبع ي تحقي ا ف تفادة منه رار؛ لالس وضع مجموعة من اإلجراءات الُمكملة أمام صانعي الق
 :المواطنة الرقمية، وذلك من خالل

 .وضع التشريعات والسياسات التى تضمن نشر المواطنة الرقمية وممارستها داخل الجامعة من قبل الطلبة -
ء مراكز متخصصه؛ لتدريب أعضاء هيئات التدريس على كيفية تحقيق أن تقوم الجامعات المصرية بإنشا -

 .أبعاد المواطنة الرقمية لدى طالبهم
 .االستفادة من التجارب المحلية واإلقليمية والعالمية في تحقيق التربية على المواطنة الرقمية وأبعادها -
لمواطنة الرقمية داخلها وضع خطط إستراتيجية مستقبلية على مستوى الجامعات المصرية؛ لتعليم ا -

 .بالتعاون مع وزارة االتصاالت والمعلومات
تشكيل هيئة علمية استشارية على مستوى الجامعات المصرية من الكفاءات العلمية والبحثية من أعضاء  -

هيئة التدريس؛ لتتولى تصميم خطة متكاملة لتحقيق المواطنة الرقمية وأبعادها داخلها؛ بهدف تكوين 
 .م٢٠٣٠يتوافق ومتطلبات العصر الرقمي، ووفًقا لتوجهات رؤية مصر مواطن رقمي 
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 :المحتملة لتنفيذ التصور المقترح المعوقات )٦(
ذه،      وق تنفي توجد مجموعة من المعوقات التي يمكن أن تقف حائال دون تنفيذ التصور المقترح، وتع

 :وتتمثل فيما يلي
 .لمصلحة شخصية، أو الرتياحهم للوضع القائممقاومو التغيير داخل الجامعات المصرية وخارجها، إما  -
ضعف المبادرة من قبل القائمين على الجامعات، وضعف قدرة البعض على تحمل مسؤولية تنفيذ بعض  -

 .العناصر المقترحة في الرؤية
 .قلة الوعي بأهمية التكنولوجيا الرقمية وتوظيفها في الجامعات المصرية -
ارة التعليم العالي للبرامج التثقيفية والتدريبية على استخدام نقص الدعم المطلوب مادًيا من قبل وز -

 .التكنولوجيا الرقمية
 :معوقات تحقيق التصور المقترح على طرق التغلب )٧(

ق        ام تحقي على الرغم مما سبق توضيحه من معوقات محتمل حدوثها، والتي يمكن أن تمثل حائًلا أم
 :معات المصرية، فإنه يمكن التغلب عليها من خاللالتصور المقترح موضع التنفيذ وتفعيله داخل الجا

 .إصدار القوانين والتشريعات الالزمة إلعادة النظر في ممارسات أبعاد المواطنة الرقمية -

 .ضرورة مناقشة المعوقات التي تواجه تطبيق التصور المقترح دورًيا، لوضع خطط عالجه -

 .تهيئة مناسبة، واستعداًدا كافًيا لفهمهاالتدرج فى تطبيق مراحل الرؤية المقترحة، والتي توفر  -

بالجامعات المصرية بأهمية )  الطلبة- الكادر اإلداري-أعضاء هيئات التدريس(توعية الكوادر البشرية  -
 .التكنولوجيا الرقمية وتوظيفها

لى استخدام زيادة الدعم المطلوب مادًيا من قبل وزارة التعليم العالي؛ لتنفيذ البرامج التثقيفية والتدريبية ع -
 .التكنولوجيا الرقمية

 :مقترحات البحث )٨(
 : القيام بإجراء العديد من الدراسات والبحوث، مثل

 .إجراءات دراسة مماثلة؛ لتحقيق أبعاد المواطنة الرقمية في باقى مراحل التعليم المختلفة -

 .دراسة معوقات تحقيق المواطنة الرقمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي -

 .ايير المواطنة الرقمية في ضوء التوجهات العالميةدراسة عن مع -

 .دراسة طرق إعداد الكفاءات الرقمية وتأهيلها بالجامعات المصرية -

 .دراسة الطرق واألساليب المساعدة على تنمية المواطنة الرقمية لدى معلمي مراحل التعليم المختلفة -
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د     .١ ام محم ات  ). "م٢٠١٠(أبو حشيش، بس ين         دور كلي ة المعلم دى الطلب ة ل يم المواطن ة ق ي تنمي ة ف التربي

ى   ". بمحافظات غزة انية   -مجلة جامعة األقص وم اإلنس لة العل ى  :  سلس ة األقص ج ).(١ع.(جامع ، )١٤م
 .٢٧٩ - ٢٥٠ص ص 

د   .١ ن محم عيد ب ن س داهللا ب ود، عب باب ). م٢٠١١(آل عب دى الش ة ل يم المواطن ق
 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض. وإسهامها فى تعزيز األمن الوقائي

جامعة نايف : الرياض. أزمة الشباب الخليجي وإستراتيجيات المواجهة). م٢٠٠٤(الباز، راشد بن سعد .٢
 .العربية للعلوم األمنية

ور  : دور المؤسسة التربوية في غرس قيم المواطنة الرقمية ). م٢٠١٤(الجزار، هالة حسن بن سعد  .٣ تص
-٣٨٥ص ص ). ٥٦ع.(رابطة التربويين العرب، بنهاة في التربية وعلم النفس، دراسات عربي. مقترح
٤١٨. 

ي .٤ عيد عل افظ، س ات). م٢٠٠٥(ح وق وواجب ة حق زة. المواطن ة  : الجي ات القانوني ت للدراس ز ماع مرك
 .والدستورية

ى           .٥ ن عيس دي ب ن الحمي ازي ب ي، وغ ود العتيب ن حم الحبيب، عبدالرحمن بن محمد بن علي، ومنصور ب
ا            ). "م٢٠١٦(بيالعتي دى طالبه ة ل يم المواطن ة ق ي تنمي ع ف ات المجتم ة  ".دور كلي وم     مجل ة الفي جامع

 . ١٩٣ - ١٦٢ص ص ). ٣ج).(٦ع( جامعة الفيوم -كلية التربية : للعلوم التربوية والنفسية
مستوى معرفة معلمي الدراسات االجتماعية بأبعاد المواطنة ). م٢٠١٦(الحصري، كامل الدسوقي .٦

، المركز العربي المجلة العربية للدراسات التربوية واالجتماعية. وعالقته ببعض المتغيراتالرقمية 
 .١٤١-٨٩ص ص ). ٨ع. (للدراسات والبحوث بالتعاون مع معهد سلمان للدراسات السعودية

 .ن. د: بغداد. أثر السياسة السلمية للعرب فى نشر الدعوة اإلسالمية). م٢٠٠٢(الدليمي، جالل .٧
مجلة نقد . المواطنة الرقمية مدخًال للتربية العربية في العصر الرقمي). م٢٠١٦(جمال عليالدهشان،  .٨

 .١٠٤-٧١ص ص). ٢س).(٥ع.(، مركز نقد وتنوير للدراسات اإلنسانيةوتنوير
ان  : رام اهللا .  مأزق مفهوم ومحنة هوية-نحن والعولمة). م٢٠٠٧(رضوان، محمد فاضل  .٩ مركز القبط

 .للبحث والتطوير التربوي
الب        ). "م٢٠١٦(السيد، محمد عبدالبديع   .١٠ دى ط ة ل ة الرقمي دور وسائل اإلعالم الجديدة في دعم المواطن

ة   : مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط       ".الجامعة ات العام ). ١٢ع. (الجمعية المصرية للعالق
 ١٠٢ - ٩٩ص ص 

د    .١١ ود أحم يد، محم ديات     ). "م٢٠١٠(الس ة التح ي مواجه ي ف يم العرب ة    ". التعل ة العربي ع اللغ ة مجم  مجل
 . ٣٤٨ - ٣١٩ص ص ). ٢ج ).(٨٥مج(.مجمع اللغة العربية: بدمشق
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دالعزيز  .١٢ د عب ة،    ). م٢٠٠٥(الشريدة، خال ة اجتماعي ر رؤي الم متغي ى ع ة ف ناعة المواطن ث ص ة بح ورق
ن   مقدمة قادة العمل التربوي فى وزارة التربية والتعليم،        رة م اب مدين  ) م١٤٢٦محرم  ( فى الفت ة برح

 .٥٤-١الباحة، ص ص 
رؤية مقترحة لتعزيز قيم المواطنة الرقمية لطالب التعليم قبل ). م٢٠١٨(شعبان، أماني عبدالقادر محمد .١٣

المركز العربي مجلة مستقبل التربية العربية، الجامعي في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة، 
 .١٣٢-٧٣ ص ص .)٢٥مج (.)١١٤ع. (للتعليم والتنمية، القاهرة

ي  .١٤ ري فتح د فك ادق، محم ول   ) . "م٢٠١٨(ص ة إلدارة أص ات الالزم د المتطلب رافية لتحدي ة استش رؤي
تدامة        ة المس اً   (المعرفة بالمؤسسات األكاديمية والتعليمية تحقيقًا للتنمي رى نموذج ة أم الق ة  )". جامع مجل

 .٥٠٨-٤٧٣، ص ص)٢ج(،)١٠١ع. (كلية التربية جامعة المنصورة
دراسة : تصورات طلبة جامعة القصيم نحو المواطنة الرقمية). ٢٠١٧. (راهيمالصمادي، هند سمعان إب .١٥

ة    ميدانية على عينة من طلبة جامعة القصيم،    ات نفسية وتربوي ات    : مجلة دراس وير الممارس ر تط مخب
 .١٨٤-١٧٥ص ص ). ١٨ع. ( جامعة قاصدي مرباح-النفسية والتربوية 

 دراسة –رقمية في كتب التربية الوطنية والمدنية المواطنة ال). ٢٠١٧(طوالية، هادى محمد غالب  .١٦
 - ٢٩١ص ص ). ١٣مج).(٣ع.(جامعة اليرموك، إربدالمجلة األردنية في العلوم التربوية، تحليلية، 

٣٠٨ . 
ة بمصر    ). "م٢٠١٦(عبد القوى، حنان عبدالعزيز   .١٧ الب الجامع دى ط ات   : المواطنة الرقمية ل ة البن  -كلي

ة   مجل ".جامعة عين شمس نموذجاً  ي التربي ي ف ة،      :ة البحث العلم وم والتربي آلداب والعل ات ل ة البن  كلي
 ٤٤٠ - ٣٨٧ص ص). ٥ج).(١٧ع.(جامعة عين شمس

د      .١٨ ان أحم اطي حلق د الع دالعزيز، عب رية      ). م٢٠١٦(عب دارس المص ى الم ة ف ة الرقمي يم المواطن تعل
ة ة: واألوربي ة مقارن ة. دراس ة التربي ة، كلي ة التربوي وهاج-المجل ة س -٤٢٧ص ص ). ٤٤ج.( جامع

٥٧٣ . 
دور جامعة األزهر فى استخدام المستحدثات التكنولوجية فى ). "م٢٠١٨(عبدالفتاح، محمد زين العابدين .١٩

:  مجلة العلوم التربوية".تعزيز قيم المواطنة الرقمية لدى طالبها من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس  
 .١٩٦ - ١٣٧ص ص ). ٣٦ع.( جامعة جنوب الوادي-كلية التربية بقنا

ة    ). م٢٠١٠. (عبدالقادر، رمضان محمود عبدالعليم    .٢٠ ة الرقمي : ممارسة طالب جامعة األزهر للديمقراطي
ة   الواقع و المأمول،   ة   : مجلة البحوث النفسية والتربوي ة التربي ة  -كلي ة المنوفي ج  ().١ع(. جامع ، )٢٥م

  .٢٢٩-١٨٧ص ص
و شامة       .٢١ اس أب ي تحديات رجل األمن ال   ). م٢٠٠٣(عبدالمحمود، عب اض ). ١(، عرب وم    : الري ايف للعل جامعة ن

 .األمنية
ن  .٢٢ د حس ال محم ة، أم ل   ). م٢٠١٥(عتيب ى ظ باب ف دى الش ة ل يم المواطن ز ق ة لتعزي ات التربوي المتطلب

ول ... بحث مقدم لمؤتمر الشباب والمواطنة، قيمتداعيات العولمة،   ن    وأص رة م ى الفت ر  ٥-٤(، ف  فبراي
 .٤٤١-٣٨١ ص ص ).٣ج.(فى رجاب جامعة أم القرى) م٢٠١٥



 دراسة تحليلية( التحديات المعاصرة  لدى طالبها في ضوء دور الجامعة في تحقيق أبعاد المواطنة الرقمية( 
 

  

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية: الرياض. مكافحة جرائم الفساد). م٢٠٠٧(عيد، محمد فتحي .٢٣
بحث مقدم المواطنة لدى الشباب والتحديات المعاصرة، ). م٢٠١٥(القحطاني، عبداهللا بن سعيد ال عبود .٢٤

ة أم   ) م٢٠١٥ فبراير ٥-٤(، فى الفترة من  وأصول... لمؤتمر الشباب والمواطنة، قيم    اب جامع فى رج
 .١٨٤-١٢٩ص ص ). ٣ج. (القرى

ود   .٢٥ دني   ). م٢٠٠٧(لية، محم ع الم ان    : المجتم وق اإلنس ة وحق ايا المواطن اهرة  . قض و   : الق ة األنجل مكتب
 .المصرية

 العوامل المؤثرة على قيم المواطنة الرقمية لدى طلبة المرحلة ).م٢٠١٩(المحمد، أيمن عوض ماني .٢٦
رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم . لمفرق من وجهة نظر المعلمينالثانوية في محافظة ا

 . التربوية، جامعة آل البيت، األردن
راهيم  .٢٧ اء إب لماني، لمي ة ). "م٢٠١٤(المس ة الرقمي يم والمواطن ة : التعل ة مقترح ة  ". رؤي الم التربي ة ع : مجل

  .٩٤ -١٥ص ص). ١٥س). (٤٧ع.(لقاهرةالمؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية، ا
ة        ). م٢٠١٧(المصري، مروان وليد؛ وشعت، أكرم حسن  .٢٨ ن طلب ة م دى عين ة ل ة الرقمي توى المواطن مس

ات  جامعة فلسطين من وجهة نظرهم،   اث والدراس طين  مجلة جامعة فلسطين لألبح ة فلس ). ٢ع.(، جامع
 .٢٠٠-١٨٧، ص ص)٧مج(

داهللا ؛ والمنتشري، عب      .٢٩ ل اهللا المعجب، فاطمة عب ة      ). م٢٠١٥(داهللا دخي دى طلب ة ل ة الرقمي ع المواطن واق
ول ... بحث مقدم لمؤتمر الشباب والمواطنة، قيمالسنة التحضيرية بجامعة أم القرى،       رة   وأص ى الفت ، ف

 .٣٨٠-٣٤٧ص ص). ٣ج.(فى رجاب جامعة أم القرى) م٢٠١٥ فبراير ٥-٤(من 
 .دار السحاب للنشر والتوزيع:  القاهرة.المواطنة الرقمية). م٢٠١٧(المالح، تامر المغاوري .٣٠
دى   .٣١ ه المه الح ط دى ص دي، مج داعيات   ).م٢٠٠٩(المه ات الت ر اآللي ط الكبي رق األوس روع الش  مش

 . دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع :المنصورة . المواجهة منظور تربوي
د .٣٢ ود محم ا محم اجي، مه دى طل ). "م٢٠١٩(ن ا ل وعي به دى ال ة وم ة الرقمي ات المواطن م المكتب ة قس ب

يوط  ة أس ات بجامع ائق والمعلوم افية : والوث ة استكش ائق    ".دراس ات والوث ة للمكتب ة العلمي المجل
 .١٢٢ - ٧١ص ص ). ١مج). (٢ع.(كلية اآلداب جامعة القاهرة : والمعلومات

د    نصار .٣٣ ة السعود           ). م٢٠١٩(، نور الدين محم ة المفتوحة بالمملكة العربي ية تصورات طالب الجامعة العربي
ا    بل تعزيزه ة وس ة الرقمي و المواطن ة،    –نح الب الجامع ن ط ة م ى عين ة عل ة ميداني ة   دراس ة الجامع مجل

 .١٨٤-١٥٢ص ص ). ٢٧ج). (١ع.(غزة. االسالمية للدراسات التربوية والنفسية
ات   .٣٤ ا المعلوم االت وتكنولوجي ا    ). م٢٠١٢(وزارة االتص االت وتكنولوجي ة لالتص تراتيجية القومي االس

 .م، المجتمع المصري الرقمي في ظل اقتصاد المعرفة، مصر٢٠١٧-م٢٠١٢،المعلومات
 ). أ-م٢٠١٨(وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .٣٥
 ). ب-م٢٠١٨(وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .٣٦
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