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 مقدمة:
مميات التواصل مع ثورة اإلتصاالت الرقمية وما وفرتو من تسييل وسرعة في ع

المعمومات، ومع ما تحممو ىذه الثورة من نتائج ذات آثار والوصول إلى مصادر 
إيجابية عمى الفرد والمجتمع إذا تم استغالل وسائل اإلتصال والتقنية الحديثة عمى 

والضوابط مع التمرد عمى القواعد األخالقية الوجو األمثل، فإن آثارىا السمبية تبرز 
فإذا كنا سابقا نستطيع   .اة اإلنسانيةالقانونية والمبادئ األساسية التي تنظم شؤون الحي

معرفة اىتمامات أبنائنا ومراقبة عالقاتيم باآلخرين، فقد أصبحوا اآلن يتواصمون مع 
مجيولين رقميين يشكمون خطرا محتمال قويا، وقد يتصفحون مواقع مشبوىة خطيرة، 
 وأصبح من شبو المستحيل مراقبة كل ما يشاىدونو من صفحات ومن يتصمون بو من
أشخاص مع انتشار األجيزة الموحية والكفية واليواتف الذكية المحمولة في كل زمان 
ومكان، خصوصا إذا استحضرنا أن الدراسات العممية أثبتت أن معدل استخدام 
األطفال والمراىقين ليذه األجيزة قد يصل إلى ثماني ساعات يوميا، أي أكثر من 

 ( 4102)مصطفى القايد، ومعممييم.م التي يقضونيا مع آبائيم وأمياتيالساعات 
فأصبح االستخدام  رقمية لحياة تحولت متزايد وبشكل اليومية حياتنا إن حيث

والتعامل غير الرشيد لمتكنولوجيا، مشكمة رئيسية في مدارسنا ولقد أصبح السؤال 
المطروح األن ماذا يستطيع أن يفعمو التربويون حول تزايد المشكالن الناتجة عن 

 ( Ribble & Bailey ,2006استخدام التكنولوجيا )
إن معظم المدارس التي حاولت اإلستجابة لمتصدي لتمك المشكالت بوضع 
سياسات تتضمن قواعد لإلستخدام المناسب وغير المناسب لمتكنولوجيا في بعض 

 سؤول أثناء التعامل مع التكنولوجيامالمجتمعات الغربية تأثيرًا محدودا في السموك ال
وأن التصدي الحقيقي لمتغمب عمى تمك المشكالت يعتمد بالدرجة األولى عمى تزويذ 
المتعممين بالمعرفة وتعميم التفكير التأممي، ووضع الضوابط التي تسمح لمتالميذ فيم 

 ((Ribble & Bailey ,2006           الكيفية المناسبة إلستخدام التكنولوجيا
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 إلى الدالئل يداز ت إلى والدراساتاإلحصاءات  أشارت آخر، سياق وفي
 وقائية سياسة وجود إلى الحاجة أمس في فنحن لذا استغالليا، واساءة التكنولوجيا

 إيجابياتيا من المثمى لالستفادة وتحفيزية التكنولوجيا، أخطار ضد وقائية تحفيزية
 زخماً  يكتسب أصبح جديد مصطمح ظير المنطمق ىذا ومن ،ليا المسؤول االستخدامو 

 ىذا وفي الرقمية، المواطنة مصطمح وىو العالم أنحاء جميع في كبيرين واىتماماً 
 .األساسية ومحاورىا الرقمية المواطنة مفيوم إلى نتطرق سوف البحث

 (4102،  أدعيس خمف)                                               
 ولم مرة ألول سطورىا نكتب أن يجب جديدة سياسة عن ىنا نتحدث ال إننا

 المواطنة بمفيوم المتقدم العالم دول في يسمى عما نتحدث بل أحد، إلييا يسبقنا
  2015) ، حداد رجائى (Digital Citizenship                        الرقمية

 في لطالبيا تدرس وكندا المتحدة والواليات بريطانيا مثل عديدة متقدمة دوال إن
 نجد كما الرقمية، التربية منيج إطار في الرقمية بالمواطنة خاصة مواضيع المدارس

 تطوير :بثقة االتصال“ شعار تحت أستراليا وضعتو الذي المشروع اإلطار نفس في
 لمطالب الرقمية المواطنة تدريس تعميم عمى ينص والذي  ”الرقمي أستراليا "مستقبل

 لجعل فرنسا تخطط كما متكاممة، وطنية خطة وفق عمييا والمعممين اآلباء تدريب مع
 ( 4102)مصطفى القايد،           كبرى وطنية قضية الرقمية المواطنة موضوع

 الدراسة االستكشافية :
تمميذ بالصف السادس االبتدائي  021قامت الباحثة بدراسة استكشافية عمى 

يفضل باحدى المدارس الخاصة بيدف  التعرف عمى اكثر المواقع االلكترونية التي 
االطفال استخداميا وحجم استخداميم لالنترنت وىل ىناك من يقوم باالشراف عمييم 

 وتوجيييم بالمواقع االلكترونية المناسبة ليم  فكانت النتائج كاآلتي :
  االطفال الذين يجمسون أمام اإلنترنت ثالث مرات في االسبوع أواكثر جاءت في

 االسبوع في الترتيب الثانيالترتيب االول  ثم مرة او مرتين في 
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 اكثر المواقع التي يترددون عمييا ىي الفيس بوك ثم اليو تيوب 
  (24 من عينة البحث ال يقوم  اولياء امورىم باالشراف عمييم اثناء ) %

 استخداميم لالنترنت     
 (21 من عينة البحث ال يوجد ىناك من يقوم بارشادىم بالمواقع اإللكترونية )%

 م مثل )المعمم أو  ولي االمر (المناسبة لي
 (21 من عينة البحث يمجأون لالستعانة بأصدقائيم عندما يواجيون أيو )%

 مشكمة خاصة بالكمبيوتر  
 أواإلنترنت 

 مشكمة البحث
ومن  ،من خالل نتائج الدراسات السابقة ، ومن توصيات الندوات والمؤتمرات

ارات المواطنة الرقمية  لتالميذ نتائج الدراسة اإلستكشافية إتضح أىمية  تحديد مي
مرحمة التعميم األساسي فى تحقيق أىداف التعميم المرجوة مما دفع الباحث إلى ضرورة 

  إعداد البحث الحالى والذى تم صياغتو والتعبير عنو فى السؤال الرئيسى التالى :
ويتفرع من  ما ميارات المواطنة الرقمية الالزمة لتالميذ مرحمة التعميم األساسي؟

 السؤال الرئيسى التساؤالت التالية :
 ما مفيوم المواطنة الرقمية وما مكوناتيا؟ .0
استخدام التقنية الحديثة وكيفية استخداميا بطريقة آمنو وقانونية ما ميارات  .4

 ؟وخمقية
 ما المعايير التي يستند إلييا التربويون في تنمية ميارات المواطنة الرقمية؟ .3
معايير التربية عمى المواطنة الرقمية في بعض المناىج ما كيفية تفعيل  .2

 الدراسية؟
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 أهمية البحث:
 عند أكبر بشكل العالمية المعايير إدخال مراعاة في المناىج مصممي تفيد قد .0

  المختمفة لممناىج تصميميم
فتح المجال أمام الباحثين والمتخصصين لألىتمام بالمواطنة الرقمية في العممية  .4

 لدي تالميذ المراحل التعميمية المختمفةالتعميمية 
لفت نظر الميتمين بالتعميم الى أىمية تدريب المعممين عمى ميارات االستخدام  .3

 اآلمن والمسؤول  لتكنولوجيا المعمومات 
 مسايرة كل ماىو جديد وحديث في مجال التطوير التعميمي .2

 أهداف البحث:
 التعميم في االساسي واليدف الرقمية بالحياة يعرف بما الرقمية المواطنة إرتبطت

 السموك قواعد اطار في الطالب واعداد والنتائج التعمم تحسين : ىو الرقمية لممواطنة
 ، والعشرين الحادي القرن مواطنين ليصبحوا التكنولوجيا الستخدام والمسئول المناسب

 فيما أىدافيا إستعراض يمكن و
 : يمى
 .محببة بصورة الرقمية المواطنة بمفيوم العمرية المراحل مختمف توعية .0
 . اإللكتروني األمان مستوى رفع .4
 . السميم الرقمي السموك اتباع .3
 . الواقعية الحياة عمى االنترنت الستخدام السمبية اإلنعكاسات تقميل .2
 . باألدب الممتزمة التعبير حرية ثقافة نشر .2
 إلكترونية قضية أو موقف مع الفرد لتعامل المثمى الطرق إيضاح و تيسير .6

 .المنتشرة اإللكترونية لمقضايا متكامل مرجع إعداد عبر معينة
 الذاتية الرقابة مفيوم إلى الخصوصية وانعدام المشددة الرقابة مفيوم تحويل .2

   ضوابط الشريعة وفق
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 . االجتماعية والقيم اإلسالمية .8
 .العنف من خالية اجتماعي تواصل بيئة توفير .9
 البحث منهج

 المتبع األفضل المنيج لكونو التحميمي الوصفي المنيج ةالباحث ستخدمت سوف
 أو موقف عن حقائق و بيانات جمع إلى تيدف التي راساتالد من النوع ىذا مثل في

 إيجاد و فيميا إلى الوصل اجل من واضحا و كافيا يرا تفس تفسيرىا محاولة ظاىرة
 ليا المناسبة الحمول

 إجراءات البحث
مرحمو  تالميذأواًل: إعداد قائمو بميارات المواطنة اإللكترونية الالزم توافرىا لدى 

 -التعميم االساسى من خالل الخطوات األتيو :
 -إعداد القائمة فى صورتيا األوليو فى ضوء ما يمى : - أ

 مراجعة الدراسات والبحوث السابقة . .0
 أراء المتخصصين فى ىذا المجال . .4
 .ي ىذه المرحمةخصائص نمو التالميذ ف .3
رصد المشكالت ونواحي القصور التي يواجييا التالميذ في ىذه المرحمة  .2

 بكيفية اإلستخدام اآلمن لتكنولوجيا المعمومات والمعممون وأولياء األمور
  استطالع رأي الخبراء و المتخصصين في الميدان -2 .2

 ضبط القائمة بعرضيا عمى الخبراء والمحكمين . - ب
 صورتيا النيائية بعد التعديل .وضع القائمة فى  -ج
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 والتعميم األساسىالمواطنة الرقمية االطار النظرى لمبحث : 
 : المواطنة الرقميةأواًل : 
 .: المواطنة الرقمية مفهوم 

 من بترسانة الطالب تزويد تعني االسترالي المنيج بحسب الرقمية المواطنة
 إلى إضافة بوك، والفيس اإللكتروني والتدوين تويتر استخدامات مجال في تاالميار 
 .والدراسة التعمم لغرض الشييرة اإللكترونية المواقع بعض استخدام عمى القدرة إكسابو
 البحث، ميارات مثل محورية ميارات كذلك الطالب يعمم الرقمية المواطنة منيج

 وتاريخيا، بالده بثقافة معرفتو إثراء إضافة إلى حل المشكالت، وميارة والتواصل،
 ) 4104حسان، فارس).اطيةر والديمق والعدالة الحرية بقيم إيمانو وتعزيز
المعايير و األعراف المتبعة عمى أنيا " كذلك الرقمية المواطنة تعريف يمكن و

في السموك القويم، و المسئول تمقاء استخدام التكنولوجيا المتعددة مثل استخداميا من 
والمشاركة اإللكترونية الكاممة في المجتمع، وشراء  لممعمومات،كتروني اإللأجل التبادل 

 .(4102القايد، )ذلك".  وبيع البضائع عن طريق اإلنترنت وغير
 كما اإلنترنت، شبكة عبر المجتمع فى المشاركة عمى القدرة بأنيا أيضا وتعرف

 وفعال. منتظم بشكل اإلنترنت يستخدم الذى المواطن ىو الرقمى المواطن أن
 تكنولوجيا إلستخدام الطالب إعداد بأنيا الرقمية المواطنة تعرف كذلك و
 معالجة ببرامج الطالب معارف تنمية خالل من ، مناسبة  فعالة بطريقة ، الحاسوب
 برمجيات و ، التقديمية العروض وبرامج ، الجداول االلكترونية و ، النصوص
 إستخدام كيفية و الصحيح الرقمية مفيوم المواطنة فييم تغرس و المختمفة االتصال

 Indian department of education, 2013 )مناسبة . ) بطريقة التقنيات ىذه
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 منافع التقنيات نحو توجيو وحماية، توجيو ىي باختصار الرقمية المواطنة
مع  الذكي التعامل ىي أكبر باختصار الرقمية المواطنة .أخطارىا من وحماية الحديثة،

 .التكنولوجيا
 ىذا خصائص تحديد يمكن الرقمية لممواطنة تعريف من تقدم ما ضوء فى و
 : يمى فيما المفيوم

  . مكوناتو و الرقمى بالعالم الوعى .0
 الرقمى العالم استخدامات فى المناسبة و الفعالة الممارسة مياارت امتالك .4

  . المختمفة بألياتو
 يتسم لمشخص التكنولوجي السموك تجعل التى الخمقية القواعد إتباع .3

 . األخرين مع التفاعل- فى اإلجتماعية بالمقبولية
  (4102الدمرداش :  محمد ، شرف صبحى(                               

 : الرقمية المواطنة محاور
 منظمة حددت فقد التكنولوجيا، استخدام وقضايا الرقمية المواطنة لفيم وكوسيمة

  (ISTE: International Society for Technology in Education) 
 :الرقمية المواطنة تشكل عامة ) محاور (مجاالت تسعة  
 المجتمع في الكاممة اإللكترونية المشاركة:    الرقمي الوصول( 0

تعمل المواطنة الرقمية عمى تكافؤ الفرص أمام جميع األفراد فيما يتعمق 
بالوصول إلى التكنولوجيا واستخداميا، وتوفير الحقوق الرقمية المتساوية ودعم 
الوصول اإللكتروني، ونبذ مبدأ اإلقصاء اإللكتروني الذي يحول دون تحقيق النمو 

أولئك الذين يستطيعون الوصول إلى  واالزدىار، وتقميص الفارق الرقمي الفجوة بين
 أشكال التكنولوجيا المختمفة واستخداميا وبين أولئك الذين ال تتوافر لدييم تمك الفرصة 
قد يكون الوصول التكنولوجي محدودًا عند بعض األفراد لظروف اقتصادية أو 
سياسية، لذا فإن نسبة الوصول الرقمي تكون أعمى في الدول المتطورة من الدول 
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النامية، وحاليًا يوجد العديد من البرامج العالمية لتعزيز حق الوصول الرقمي أمام 
األفراد في الدول المتعثرة اقتصاديًا أو في تمك الدول التي تحجب بعض أشكال 

 .التكنولوجيا عن مواطنييا مثل الوصول إلى اإلنترنت
 إلكتروني البضائع وشراء بيع:  اإللكترونية التجارة( 4

القسم األكبر من اقتصاد السوق اليوم يتم عن طريق التكنولوجيا وقنواتيا إن 
المختمفة، والمواطنة الرقمية تثقف الفرد بالقضايا المتعمقة بيذه العممية من حيث 
القوانين والموائح المتعمقة باستخدام التكنولوجيا، وال سيما األمن واألمان أو تمك المتعمقة 

 .بقوانين الدولة
رغم من مزايا التجارة اإللكترونية العديدة ال من أخذ الحيطة والحذر لمن وعمى ال

 .يريد أن يشتري أو يبيع إلكترونياً 
 . لممعمومات اإللكتروني التبادل:  الرقمية االتصاالت( 3

من أبرز تطورات التكنولوجيا الحديثة التطور في مجال االتصاالت بجميع 
العالم إلى قرية صغيرة، وأصبحت الفرصة متاحة  أشكاليا وتقنياتيا، إذ بفضميا تحول

 .أمام الجميع لالتصال والتعاون مع أي فرد آخر في أي بقعة من العالم وفي أي وقت
وفي ىذا السياق تيتم المواطنة الرقمية بأن يمتمك الفرد القدرة عمى اتخاذ القرار 

يكون عمى وعي بكيفية السميم أمام العديد من خيارات االتصاالت الرقمية المتاحة وأن 
 .استخداميا

 . ادواتيا واستخدام التكنولوجيا وتعمم تعميم عممية:  الرقمية األمية محو( 2
لقد أصبح مقياس األمية حديثًا مرتبطًا بقدرة الفرد عمى استخدام التكنولوجيا، لذا 
فإن المساىمة في محو األمية الرقمية ىي مسؤولية فردية وجماعية، فال بد من أن 
تتضافر الجيود من أجل توفير فرص التعمم والتعميم والتدريب الستخدام التكنولوجيا 

 .وأدواتيا المختمفة بالشكل األمثل واالستفادة منيا
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وألن التكنولوجيا شقت طريقيا إلى جميع مجاالت الفرد الحياتية، فأن المواطنة 
و من التكنولوجيا، الرقمية تقوم عمى تثقيف األفراد وتعميميم رقميا لما يحتاجون

واستخداميا بالشكل المناسب واالستفادة من إيجابياتيا وتجنب سمبياتيا، وكذلك إكساب 
 .ميارات محو األمية المعموماتية

 . واإلجراءات لمسموك الرقمية المعايير  :الرقمية المياقة( 2
كمنا يحرص عمى أن نكون عمى قدر من المياقة عندما نتعامل مع اآلخرين 

، والبعض يحتاج إلى تدريب الكتساب تمك الميارة ألنيا تخضع إلى معايير رقمياً 
جراءات، ويجب إن ينطبق األمر نفسو عندما نتعامل مع الغير رقميًا، فالمواطن  وا 

 .الرقمي صاحب "إتيكيت" جيد وجاىيًا أو رقمياً 
تدريبيم و  تيتم المواطنة الرقمية بنشر "ثقافة اإلتيكيت" الرقمي بين األفراد 

مجتمع رقمي جديد، ليتصرفوا بتحضر، مراعين القيم ليكونوا مسؤولين في ظل 
 .والمبادئ ومعايير السموك الحسن

 .واألفعال األعمال عمى الرقمية المسئولية :   الرقمية القوانين( 6
ىي تمك القوانين في المجتمع الرقمي التي تعالج مسألة األخالقيات الرقمية، 
لفضح ومعاقبة االستخدام غير األخالقي لمتكنولوجيا أو ما يسمى الجرائم الرقمية 
أو اإللكترونية الرقمية، لحماية حقوق الفرد وتحقيق األمن واألمان لو رقميًا، حيث 

قمي ال بد من االنتباه ليا، وكل مخالف يقع توجد قوانين عدة سنيا المجتمع الر 
اآلخرين أو سرقة بياناتيم أو نشر تحت طائمة ىذه القوانين، مثل اختراق معمومات 

 .وغيرىا من الجرائم اإللكترونية الفيروسات...
القانون الرقمي يعالج أربع قضايا أساسية: )حقوق التأليف والنشر، 

قرصنة(، والمواطن الرقمي يحترم القوانين والخصوصية، والقضايا األخالقية، وال
 .الرقمية وينشرىا ويشجع غيره لاللتزام بيا

 .الرقمي العالم في الجميع بيا يتمتع التي الحريات:  الرقمية والمسؤليات الحقوق( 7
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كما أن الدولة حددت لمواطنييا حقوقيم في دستورىا، فإن المواطن الرقمي 
مثل الخصوصية وحرية التعبير وغيرىا، وال بد من أيضًا يتمتع بحزمة من الحقوق 

فيم ىذه الحقوق بالشكل الصحيح في ظل العالم الرقمي. ومع ىذه الحقوق تأتي 
 .الواجبات والمسؤوليات، فيما وجيان لعممة واحدة ال ينفصالن

ال بد لممواطن الرقمي من أن يتعرف عمى كيفية االستخدام الالئق لمتكنولوجيا 
 .جًا وفعاالً حتى يصبح منت

 . الرقمية التكنولوجيا عالم في والبدنية النفسية الصحة:  الرقمية والسالمة الصحة( 8
يرافق استخدام التكنولوجيا بشكل غير سميم مشاكل بدنية ونفسية تؤثر في 

أو ىندسة  (Ergonomics) الفرد، وىذا أدى إلى ظيور عمم اإلرجونوميكس
بالمالئمة الفيزيائية والنفسية بين اآلالت بأشكاليا العوامل البشرية، والذي يعنى 

 .والبشر الذين يتعاممون معيا ويستخدمونيا
المواطنة الرقمية تيتم بنشر الوعي والثقافة حول االستخدام الصحي والسميم 

 لمتكنولوجيا، وتطبيق معايير )اإلرجونوميكس(
 . اإللكترونية والحماية الوقاية ضمان إجراءات :) الذاتية الحماية( الرقمي األمن( 9

 يخمو أي مجتمع من أشخاص يمارسون أعمااًل مخالفة لمقانون مثل ال
السرقة والتشويو، وكذلك المجتمع الرقمي، لذا ال بد من اتخاذ التدابير الالزمة بيذا 
الخصوص لضمان الوقاية والحماية واألمان لألفراد. فكما نضع األقفال عمى 

جيزة اإلنذار في منازلنا لتوفير مستوى معين من الحماية، ال بد أبواب بيوتنا، وأ
من تطبيق إجراءات مشابية في المجتمع الرقمي، مثل عمل نسخ احتياطية من 
البيانات، وتثبيت برامج مكافحة لمفيروسات واالختراق وغيرىا من اإلجراءات في 

خذ االحتياطات العالم الرقمي، فالمواطن الرقمي المسؤول ال بد لو من أن يت
 .األمنية لحماية بياناتو وخصوصيتو من أي غزو خارجي

  2105) ، األسمرى شيد                                              ( 
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ىنالك عدة أساليب لتعميم وتوضيح محاور المواطنة الرقمية التسعة آنفة الذكر، 
 ,REPS – Respect, Educate )حيث يعد مفيوم )االحترام، التعميم، الحماية

and Protect)  ،فيقسم ىذا األسموب محاور المواطنة الرقمية إلى  أحد ىذه األساليب
 :ثالث فئات، كل فئة تضم ثالثة محاور، عمى النحو اآلتي

 :احترم نفسك / احترم اآلخرين، وتضم
 الوصول )النفاذ( الرقمي .0
 المياقة الرقمية .4
 القوانين الرقمية .3

 :تواصل مع اآلخرين، وتضم عمم نفسك /
 التجارة الرقمية .0
 االتصاالت الرقمية .4
 محو األمية الرقمية .3

 :احم نفسك / احم اآلخرين، وتضم
 الحقوق والمسؤوليات الرقمية .0
 األمن الرقمي .4
 الصحة والسالمة الرقمية .3

 (4102 ، إدعيس خمف ، 4103، شحاتة وليد                          (
 & ribble ) األتى لتشمل الرقمية المواطنة تنمية مراحل تتعد و

bailey , 2006 .) 
 : " " awareness الوعى مرحمة ( 1

 المرحمة ىذه ففى ، تكنولوجياً  مثقفين يكونوا أن فى الطالب إنيماك يعنى الوعى
 حول األساسية المعارف و المعمومات إعطاء مجرد من أوسع التثقيف يصبح 

 الغير و السيئ لإلستخدام أمثمة عرض عمى التركيز و ، البرمجية و المادية المكونات
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 ما يتعمموا آلن الطالب يحتاج إنما و ، البرمجية و المادية المكونات لتمك المناسب
 . الحديثة الرقمية التقنيات لتمك إستخداميم عند مناسب غير و مناسب ىو

 : ىى و الوعى عمى لمداللة بيا يسترشد األسئمة من جممة ىناك إن و
 و استخداماتيا و الحديثة الرقمية التقنيات عمل لطرق الجيد الفيم تمتمك ىل 

 األخرين؟ عمى و عميك تأثيرىا
 التقنيات استخدام بإمكانية المرتبطة األمور و بالمشكالت وعى عمى أنت ىل 

 ؟ الحديثة
 معمموك يقبميا بطريقة الحديثة الرقمية التقنيات بإستخدام وعى عمى أنت ىل 

 ؟ وأصدقاؤك وأباؤك
 "  " guided practice الموجهة الممارسة مرحمة( 2
 يشجع مناخ فى التكنولوجيا استخدام عمى قادرين يكونوا أن يجب التالميذ إن

 ربما فإنيم الموجية الممارسة بدون و ، متقدمة مراحل فى االكتشاف و المخاطرة عمى
 التالية باألسئمة تستعين أن الممكن من أنو و ، المناسبة الطريقة ىذه يدركون ال

 استخدام فى عمييا يعتمدون التى الطريقة حول التفكير فى التالميذ لمساعدة
  . التكنولوجيا
 ىذا لما ؟ مناسبة غير أشياء تحدث متى تدرك ىل لمتكنولوجيا استخدامك عند

 ال؟ لما و
 ؟ ال ولما ؟ ىذا لما ؟ الحديثة الرقمية التقنيات عمى أعمالك مقبولية تقدر ىل 
 من المختمفة لألنواع المقبولة غير و المقبولة االستخدامات بين تميز ىل 

 ؟ ال لما و ؟ ىذا لما ؟ الرقمية الحديثة التقنيات
 الرقمية لمتقنيات بممارساتك وعى عمى لتصبح تفعمو أن تحتاج الذى ما 

 ؟  الحديثة



 

421 

 2018والثالثون  التاسعالعدد             مجمة دراسات فى التعميم الجامعى                 

 & modeling القدوة و المثل إعطاء و النمذجة مرحمة( 3
demonstration "  " :  

 فى لمتكنولوجيا المناسب االستخدام فى الواضح النموذج إعطاء يعنى ىذا و
 أثنا المحمول تميفونك حممت كمعمم أنك لو ، المثال سبيل عمى الدراسية، الحجرة
 ، ذلك أثناء صامتا تجعمو أو إغالقو عميك ينبغى فإنو ، سىراالد بالفصل تواجدك

 حول التوجييات بأىم قائمة تقديم خالل من األباء توجيو يمكنك أنو إلى باإلضافة
 أثناء أبنائيم مع المناسب التعامل فى أذىانيم فى تطرح أن يمكن التى التساؤالت

 فالكبار ، معيم مناقشتيا عمى العمل و الحديثة الرقمية لمتقنيات المختمفة االستخدامات
 و تقميد االطفال يستطيع كى ، الرقمية لممواطنة جيده نماذج يكونوا أن يحتاجون
 . النماذج ىذه متابعة
  "  " feedback and analysis السموك تحميل و جعةراال التغذية مرحمة( 4

 يناقشوا ان فيو لمطالب يمكن الذى المكان يكون أن ينبغى الدراسي الفصل إن
 و . مناسبة بطريقة استخداميا يمكنيم كيف ليروا الحديثة الرقمية لمتقنيات استخداماتيم

 الطرق بين لمتمييز البناء النقدى بالتكوين الطالب إمداد طريق عن يكون ذلك أن
 الدراسي الفصل فى الحديثة الرقمية التقنيات ىذه بيا تستخدم أن يجب التى والوسائل

 . خارجو كذلك و
  )      :2014الدمرداش محمد ، شرف صبحى (

 . الرقمية المواطنة عمى المدرسية المناىج فى تطبيقية نماذج
 ,beitt ) االجتماعية  الدراسات تعميم فى المدونات إستخدام :األول النموذج

2006) 
 لفصوليم االنترنت مواقع من يطورون المعممون و ، الزمن من عقد من ألكثر

 الدراسات تعميم فى اإلنترنت لتوظيف و ، األباء و لمتالميذ معمومات الدراسية لنشر
 البحث أساسيات لتدريس ، افتراضية ميدانية رحالت لعمل التخطيط بدأ االجتماعية
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 االنترنت عبر لتفاعالتنا تقنية وضع التطور ىذا مع يمكننا اليوم و ، االنترنت عمى
ذا . االبتدائى التعميم منيج فى  التقميدية بصورتيا االنترنت مواقع استخدام كان وا 

 المدونات فإن ، المعممين طرف من االباء مع المعمومات بمشاركة فقط تسمح القديمة
 خالل من مباشرة الويب عمى والطالب لممعممين النشر و الكتابة إمكانيات تعطى

 و الصفية األخبار و األفكار نشر الممكن من أصبح إنو حيث ، المباشر االتصال
 بأنيا توصف أصبحت المدونات إن . االجتماعية راساتالد لمنيج الدراسي المحتوى
 أيضا طريقيا عن و المستخدم أفكار لتعكس بسيولة تحديثيا يمكن إلكترونية مجالت
 ىذا و ، االنترنت عبر الكتابة و في القراءة فاعمية و إنيماكا أكثر الطالب يصبح
 والتعميق يكتبو لما باالستجابة المؤلف مع القارئ تفاعل طريق عن يكون أن يمكن
 . عميو

 تعميم فى بالمواطنة االرتقاء فى االنترنت تقنية استخدام :الثانى النموذج
 :االجتماعيةالدراسات 

 فى االنترنت تقنية الستخدام نموذجا ) 0246 ( القارئ اهلل عبد سميحة قدمت
 بين االكبر التفاعل لتحقيق فرصة توفير عمى عمل ، الرقمية بالمواطنة االرتقاء
 . المعممين و الطالب

 )العموم  تدريس فى االفتراضى الواقع تقنيات استخدام : الثالث النموذج
galas , 2006  ) 

 العموم تعيم فى ضيةرااالفت المجتمعات إحدى السخدام المحاوالت إحد فى و
 و انجموس بموس كالفورنيا جامعة قبل من بحثية تجربة تصميم ، تم whyville يسمى

 وجود الباحثون افترض التجربة ىذه فى و ، المعمومات و التربية كمية مع بالتعاون
 االفتراضية البيئئة تمك فى أشخاص عمى ضو تظير أعرا whypox يدعى فيروس
 الحمراء البقع بعض ظيور فى الفيروس ىذا حول مستطرد و طويل حوار يدور
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 تقف التى االسباب حول االفتراضى المجتمع فى التساؤالت تدور و لممرض كأعراض
 أشخاص بمقابمة سواء ، المجتمع فى إنتشاره أسباب و بالفيروس العدوى انتقال وراء

 التردد ض أو األعرا ىذه تسبب معينة أطعمة تناول أو المرض ىذا يحممون أخرين
 االساليب االفتراضى المجتمع يستطرد ثم ، الفيروس انتقال فى سببا تكون أماكن عمى

 أعراض أحد يكتشف يذىب حين أين و المرض ىذا انتشار من لموقاية المناسبة
 التى االساسية المعمومات مصادر عمى التالميذ يتعرف الحوار ىذا عبر و المرض
 من الييم الرجوع يمكن الذى األشخاص و الفيروس، ىذا حول عمييا االطالع يمكن

 مسار كمو ىذا يكون و الفيروس ىذا دارت حول التى العممية النظريات أصحاب
 . الدراسية الفصول فى المناقشات

 المحاكاة و whyville االفتراضية  البيئة خالل من أنه الباحثون استخمص و
 : يأتى ما الفيروس إلنتقال
 . لفيميم إثراء كان معنى ذات لمشكمة الطالب تناول .0
 .فعالة بصورة الطالب جانب من االنيماك و المشاركة .4
 .البحث طريق عن االساسية مصادرىا من المعمومات استقاء .3
 .الناقد التفكير عمى القدرة و الطالب بين التعاون تنمية .2

 ثانيًا : التعميم االساسى 
  مفهوم التعميم األساسي -1

معا، إذ تحوي ىذه المرحمة التسع  واإلعدادية االبتدائية ىي المرحمة الدراسية
يحق لمتمميذ بعد التعميم األساسي   .التعميم الثانوي السنوات الدراسية التي تسبق
شعبة  ،شعبة اآلداببشعبو المختمفة  والتعميم الثانوي االختيار بين المدارس المينية

  .شعبة العموم التجريبية ،العموم االقتصادية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_(%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9_(%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A)&action=edit&redlink=1
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ىناك العديد من التعريفات لمتعميم األساسي أحد  :تعريف آخر لمتعميم األساسي
عارف والعموم التي تمتزم الدولة بنشرىا بين ىذه التعريفات "ىو القدر األساسي من الم

 .شعبيا وىي تختمف في عدد السنين والمراحل من دولة الخري
 أهمية التعميم االساسى  -2

طرفي العممية التعميمية ىما المعمم والطالب حيث أن كل منيما مرتبط باألخر 
يحقق تطمعات  وعمى قدر االىتمام بيما نحصل عمى النتائج المرجوة من التعميم وبما

المجتمع ومتطمباتو خاصة في ىذا العصر عصر المعرفة وتقدميا وجودتيا واقتصادىا 
وعصر التخصص في جميع المجاالت العممية والتربوية ، فالمعمم وسيمة لتحقيق 

 . أىداف المنيج وما يحتويو من خبرات خاصة بالطالب
في مرحمة التعميم وفى ضوء ما سبق أمكن تحديد ميارات المواطنة الرقمية 

 األساسي كما يمى :
استخدام التكنولوجيا بالشكل المناسب وكيفية االستفادة من ايجابياتيا وتجنب  .0

 سمبياتيا
 استخدام قواعد المياقة الرقمية أثناء اإلتصال باآلخرين عن طريق اإلنترنت .4
 استخدام التكنولوجيا بطريقة صحية وآمنة بدنيا وتطبيق معايير االرجونوميكس .3
 حماية أمن وسرية البيانات الشخصية من اي غزو خارجي .2
 استخدام قواعد أمن وسالمة تصفح شبكات االنترنت .2
استخدام قواعد األمن والسالمة أثناء البيع والشراء عن طريق االنترنت كي  .6

 يصبح مستيمكا فعاال في عالم االقتصاد الرقمي
 حماية التقنيات التكنولوجية الحديثة وممحقاتيا .2
 تطبيق معايير الحقوق و القوانين الرقمية أثناء استخدام االنترنت  .8
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 من أخالقي بشكل المعمومات واستخدام وتركيب وتحميل وتنظيم تحديد .9
 . متنوعة ووسائل مصادر

 المالئمة عمى المبنية الرقمية واألدوات المعمومات مصادر وانتقاء تقييم  .01
 .المحددة لمميمات

 البحوث المقترحة :
 المواطنة الرقمية تعزيز في المدرسية األنشطة دور حول دراسات إجراء 

 .الثانوية المرحمة لمدارس
 لتعزيز المدارس في تنفيذىا الممكن البرامج لمعرفة دراسات استقصائية إجراء 

 .المواطنة الرقمية
 المراحل بجميع- المدرسية األنشطة برامج لتطوير دراسات نقدية إجراء 

 .المعاصرة االتجاىات التربوية ضوء في -التعميمية
 و المستقبمية المدرسية األنشطة امجر لب التربوي التخطيط حولدراسات  إجراء 

 .السريعة العصر اتر متغي مع تتالئم التي
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