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 مستخلص الدراسة

َراَسـة:  م(.٠٢٠٢متطلبات إعداد المواطن الرقمي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ) ُعْنَواُن الدِّ

ةُ إ لَ   َراسَََََََ : الكشففففففت عن متطلبات إعداد المواطن الرقمي في ضففففففوء رؤية المملكة العربية َهَدفَْت الدِّ

 م(. ٠٢٠٢السعودية )

تَْخَدَمت الدراسََة تَّ الَمْنهََج الوصففيَّيا الوئايقي بَّالر   َوقَْد ا سََْ رَّ الُمتَنََوَعةُ لََّوصففْ ادَّ عَّ َوالَمصففَ ُجوعَّ إَّلَى الُمَراجَّ

يُدهَا لَّتَْحقَّيقَّ أَْهَدافَّهَا.   ُمشكلة الدراسة َوتَْحدَّ

َراَسةُ إ لَ  نَتَائ جَ  لَْت الدِّ ْن أَهََمهَا َما يَلَّي: وضحت الدراسة أن رؤية المملكة العربية السعودية َوتََوصَّ ، َكاَن مَّ

ت بففدعففداد المواطن الرقمي قيميففار ومهففاريففار، ووضففففففعففت القواألين التي تكيفف  لفف  ا من الرقمي، م( اهتمفف٠٢٠٢)

وتشفعع  على العطاء واببداع، كما بينت الدراسة أن متطلبات إعداد المواطن الرقمي تصنت على أربع محاور 

  محور من المحفففاور هي: القيم ا خالقيفففة، والمهفففارات الرقميفففة، وا من الرقمي، والتطوع الرقمي، وأن كففف

ا ربعة يحتوي على قيم ، ومهارات عديدة أسففففاسففففية وفرعية، تكون في معملها مواطن رقمي مسففففف ول، يلت م 

با خالق الرقمية، كما توصففففففلت الدراسففففففة إلى أن من أهم متطلبات إعداد المواطن الرقمي اتقان المهارات في 

 نوعها على المستوى الشخصي والحكومي والدولي. ا من الرقمي، ألظرار لتصاعد العرايم ابلكتروألية وت

اب  َة   ْوء  النَّتَائ ج  السَََّ ةُ ف ي ضَََ َراسَََ ْت الدِّ بَّاآلتَّي: تيعي  التعاون بين العامعات في تداول البرامج  َوقَْد أَْوصَََ

ناهج مالتي تسفهم في إعداد المواطن الرقمي،كما أوصت الدراسة بتممين متطلبات إعداد المواطن الرقمي في ال

 التعليمية،وإقامة الدورات والبرامج التي تسهم في تطوير مهارات المواطن الرقمي.

 م(٠٢٠٢رؤية المملكة العربية السعودية ) ،المواطن الرقمي ،المواطنة الرقمية الكلمات المفتاحية:
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mailto:s43970025@st.uqu.edu.sa


 م0202-9-5المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار السابع عشر | تأريخ اإلصدار: 

 
 

 

 

          www.ajrsp.com                                                                                                                            491   

ISSN: 2706-6495 

 
 

 

The requirements for preparing a digital citizen in light of the Kingdom of 

2030  Saudi Arabia vision 

 

Abstract 
 

Study title: Requirements for preparing the digital citizen in light of the Kingdom of 

Saudi Arabia vision (2030 AD). The aim of the study was to: Reveal the 

requirements for preparing the digital citizen in light of the vision of the Kingdom of 

Saudi Arabia (2030 AD). 

The study used the documentary descriptive approach by referring to the references 

and the various sources to describe and identify the problem of the study. 

The study reached the results, the most important of which were the following: The 

study showed that the vision of the Kingdom of Saudi Arabia (2030 AD) concerned 

with preparing the digital citizen value and skill, and developed laws that ensure 

digital security for him, and encourages the study and creativity, as between the 

citizen It has four axes: ethical values, digital skills, digital security, and digital 

volunteering, and that each of the four axes contains many basic and sub-values and 

skills, which in their entirety are a responsible digital citizen, committed to digital 

ethics, and the study also found that one of the most important The requirements of 

preparing a digital citizen to master skills in digital security, given the escalation and 

diversity of cyber crime at the personal  

, governmental and international levels. 

In light of the previous results, the study recommended the following: Activating 

cooperation between universities in circulating programs that contribute to 

preparing the digital citizen, and the study recommended including 

requirements for preparing a digital citizen in educational curricula, and setting up 

courses and programs that contribute to developing the skills of the digital citizen. 

Key words: digital citizenship / digital citizen / vision of the Kingdom of 

Saudi Arabia (2030 AD) 
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 اإلطار العام للدراسة

 

 الم دمة:

إن المواطنة بميهومها التقليدي تدل على إحسفففففار اليرد بابألتسفففففا  إلى وطن  أو تفففففعوره بابألتماء إلى 

معموعة يتقاسم معها مشاعر حب البلد وغيرة،وإذا كان هذا هو الميهوم العام والتقليدي لمصطلح المواطنة، فدن 

هوم قد أخذ صفففورة جديدة عندما دخلت الثورة الرقمية وابأليعار المعرفي ابلكتروألي على الخح، حي  ذات المي

( وصففارت المواطنة ٠٠٢، ٠٢٠٢أضففحى لهاتين الثورتين تيئير على ك  جواألب العصففر الحدي  )حاي بشففير، 

ح على بال حواج ، وأصفففبعالمية في طبيعتها، وأصفففبحت التكنولوجيا وسفففيلة لتحوي  اليرد إلى مواطن في عالم 

(، والعالم الرقمي ١٠، ٠٢٠٢م سفففسفففات التربية مسففف ولية إعداد ا فراد للعيل في العالم الرقمي )الحصفففري، 

مسفففففتمر في النمو بشفففففك  كبيرت حي  أصفففففبحت التكنولوجيا الرقمية ج ء من الحياة اليومية ليفراد: من التعليم 

لصفففحة والترفي ، والعيل في العالم الرقمي المعاصفففر يتطلب المدرسفففي والتربية، إلى ابقتصفففاد والشفففركات وا

قواعد وقواألين تمففبح السففلور الرقمي، وتحدد واجبات ، وفي ذات الوقت تكي  ل  حقوق  في العالم الرقمي، وهذا 

 ما يسمى بالمواطنة الرقمية.

ام لعالقة بابستخدوالمواطنة الرقمية ب تقتصفر فقح على معموعة الحقوق والواجبات وابلت امات ذات ا

ا مث  للتكنولوجيا الرقمية، فالمواطنة الرقمية تعتبر وسفيلة عصرية بعداد مواطن قادر على استخدام وتوييت 

التكنولوجيا الرقمية بطرق سفليمة ووفقا لقواعد وضفوابح سفلوكية وأخالقية ودينية وقاألوألية، وبالتالي فهي مسيلة 

 (.٠٠١، ٠٢٠٠ت، ضرورية لمعتمع رقمي صحي )المصري وتع

فالمواطنة الرقمية تشففعيع السففلوكيات المرغوبة وتحار  السففلوكيات المنبوذة في التعامالت الرقمية من 

أج  إعداد مواطن رقمي يحب وطن  ويعتهد من أج  تقدم  ويعتمد ذلك على معالين أسففاسففيين ا ول: اسففتخدام 

 عن ابيذاء ابلكتروألي بك  أتففكال ، والثاألي: المشففاركةسفلور يتسففم بالقيم ا خالقية في احترام اآلخرين، والبعد 

، ٠٢٠١المدألية عبر ابألترألت من خالل ا ألشفففففطة المعتمعية المختلية كالعم  التطوعي ابلكتروألي )محرور، 

٨٠١.) 

وفي العالم الرقمي من المتوقع أن يتياع  المواطنون الرقميون بطريقة معينة في إطار المعايير والقواعد 

األين الموضففففوعة، ولكن هذا ب يحدل غالبارت حي  ألعد ابألتشففففار السففففيل لتطبيقات التكنولوجيات  ن العالم والقو

الرقمي لم ينطوَّ إب على القلي  من القواعد الخاصففة بالسففلور المناسففب وغير المناسففب للمواطن الرقمي، وعلي 

المواطن الرقمي على كييية ممارسة  ذلك صفارت الحاجة ملحة إلي وضفع اسفتراتيعيات واليات بعداد وتدريب

 (.١٠، ٠٢٠٢السلور التكنولوجي المقبول من خالل مناهج التعليم )الحصري، 

إن دول متقدمة عديدة مث  بريطاأليا والوبيات المتحدة وكندا تدرر لطالبها في المدارر مواضيع خاصة 

ابطار المشفففففروع الذي وضفففففعت  أسفففففتراليا  بالمواطنة الرقمية في إطار منهج التربية الرقمية، كما ألعد في أليس

تحت تففعار الابتصففال بثقة: تطوير مسففتقب  أسففتراليا الرقميال والذي ينم على تعميم تدريس المواطنة الرقمية 

 للطالب مع تدريب اآلباء والمعلمين عليها وفق خطة وطنية متكاملة،

http://www.ajrsp.com/
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 (.١، ٠٢٠٠المالح، كما تخطح فرألسا لعع  موضوع المواطنة الرقمية قمية وطنية كبرى ) 

وقففد أدركففت دولففة المملكففة العربيففة السففففففعوديففة هففذه ا هميففة للمواطنففة الرقميففة ويظهر ذلففك في رؤيففة 

م( التي كفان من محاورها: الألتعلم لنعم : سففففففنواصفففففف  ابسففففففتثمار في التعليم والتدريب وت ويد أبناينا ٠٢٠٢)

ألا على تيهي  المدرسففففين والقيادات التربوية بالمعارف والمهارات الالزمة لويايت المسففففتقب . وسففففيكون تركي 

وتدريبهم وتطوير المناهج الدراسية، كما سنع ز جهودألا في مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع احتياجات 

سففففوق العم ، وسففففنرك  على اببتكار في التقنيات المتطورة وفي ريادة ا عمال، كما جاء في الرؤية أأل  سففففيتم 

حكومي بشففففك  رقمي عن بعد، وتيهيلهم رقميار بشففففك  مسففففتمر لرفع إألتاجية المويت ألت مويت  ٨٢٢تدريب

 وكياءت  إلى أعلى مستوىال.

م( اهتمت بالمواطن طالبار كان أو موييار وحرصفففففت على ٠٢٠٢ويتمفففففح مما سفففففبق أن رؤية المملكة )

المتطورة  والتعام  مع التقنياتالتيكيد على ت ويده بالمهارات الالزمة لويايت المسفتقب  في التقنيات المتطورة، 

والمتعددة بشففففك  إيعابي يشففففك  أحد أهداف المواطنة الرقمية، وتظهر أهمية تعلم مهارات المواطنة الرقمية في 

كوألها الوسففففففيلة المثلى بعداد ا فراد لالألخراط الكام  في المعتمع، والمشففففففاركة الياعلة في خدمة الوطن، من 

ات التكنولوجيا الحديثة، وكوألها ئقافة تساعد المهتمين من قادة التكنولوجيا وأولياء خالل ابسفتخدام ا مث  لمعطي

ا مور ليهم ما يعب على الطلبة والشفففبا  من مسفففتخدمي التكنولوجيا لكييية التعام  معها بطريقة مناسفففبة، كما 

 .(٠ه()٠٤٤٢أألها تقل  من ابألعكاسات السلبية بستخدام ابألترألت )جامعة أم القرى، 

وألظرار إلى أهميففة المواطنففة الرقميففة فقففد تنففاولتهففا عففدة دراسفففففففات بففالبحفف  والتحليفف ، وقففد تنوعففت هففذه 

ت الدوسفففري، ٠٢٠١الداراسفففاتت منها ما تناول مدى تمفففمن مهارات المواطنة الرقمية في المناهج )القحطاألي، 

ت ٠٢٠٠مين )طوالبففة، (، ومنهففا مففا كففان يقيس مهففارات المواطنففة الرقميففة لففدى المعل٠٢٠٢ت سففففففالم، ٠٢٠٠

(، وهنار دراسات سعت للكشت عن الوعي بميهوم المواطنة الرقمية في المعتمع )الموزان، ٠٢٠٢الحصفري، 

(، وقد خدمت ألتايج الدراسففات المواطنة الرقمية في عدة معابت، إب أأل  لم توجد دراسففة ٠٢٠٢ت السففيد، ٠٢٠١

م( والتي تشك  موضوع ٠٢٠٢طن الرقمي في ضوء رؤية )تناولت متطلبات إعداد الموا -على حد علم الباحثة-

 الدراسة الحالية.

 

 :مشكلة الدراسة

إن إعداد المواطن الرقمي يعد مطلبار مهمار في العصفففففر الحالي، فالمهارات التقنية أصفففففبحت ضفففففرورية 

معهد »رار يللحصففول على الويايت في العصففر التقني الحالي، وتشففير ألتايج الدراسففة ابحصففايية التي أجراها أخ

من المديرين والمويّيين العاملين في إدارة الموارد  ٪١٠البريطاألي، إلى أن « تشففففففارترد لتكنولوجيا المعلومات

البشفرية يعتبرون إتقان المهارات الرقمية ترطار أساسيار للحصول على وييية، و التكنولوجيا الرقمية تمث  بوابة 

 يتّسم بالشمولية وابأليتاح بعيدار عن التشريعات والقواألين، للدخول إلى اليماء ابلكتروألي الواسع الذي

                                      
 القرى، عمادة التعليم اإللكرتوين والتعليم عن بعد، ملتقى املواطنة الرقمية: حنو جمتمع إلكرتوين آمن، مت االسرتجاع على الرابط:جامعة أم  (1) 

https://uqu.edu.sa/App/News/44307 
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ن ما لم يك« ابألسان الرقمي»وهو ما يتيح للعميع إمكاألية اسفتخدام  بصفورة حّرة وتحت هوية معهولة. لذا فدّن  

قمي لرمسففففلحار بالمعرفة المعّمقة والدراية الكافية فمن المرجح أن يعد أليسفففف  عاج ار عن مواكبة تطور المعتمع ا

وبالتالي يصففففبح أكثر عرضففففة  تففففكال العرايم ابلكتروألية. وت ّكد هذه المعطيات أهمية تلقي المواطن الرقمي 

التفدريفب ابحترافي والتثقيت الرقمي الالزم الفذي يمنع ابسففففففترالل ابلكتروألي الفذي يترر ائفارار سففففففلبيفة على 

 (.٠٢٠١المستويين الشخصي والمهني )ع و، 

ابلكتروألي والعرايم ابلكتروألية كليتها باهظة، حي  أتارت إحصاييات أجنبية إلى أن تكلية وابسترالل 

مليار دوبر أمريكي، فيما بلرت ألسففففففبة الهعمات على الشففففففركات  ٢. ٠العرايم ابلكتروأليفة في المملكفة بلرت 

 نية الرقمية في التعامالت(،كما زادت معدبت العرايم ابلكتروألية بسفففبب كثرة اسفففتخدام التق٠) ٪٢١السفففعودية 

وفي التعليم وفي الترفي ت في الوقت الذي يعاألي في  ا فراد من ضفففعت في فهم المهارات والسفففلوكيات المناسفففبة 

للتعام  التقني، مما يتطلب ابهتمام بدعداد المواطن الرقمي، وتقع مسففف ولية هذا ابعداد على عاتق م سفففسفففات 

المنففاهج التعليميففة مهففارات إعففداد المواطن الرقمي، بحيفف  تكون من  التعليم بففدرجففة كبيرة، وذلففك بتمففففففمين

 المتطلبات ا ساسية في مناهج التعليم.

ت ٠٢٠٠ت الدوسفففففري، ٠٢٠١ت القحطاألي، ٠٢٠١ت العموش، ٠٢٠١وقد أتفففففارت الدراسفففففات )الملحم، 

نيات التعليم ( إلى ضففففففعت تمففففففمن مهفارات المواطنة الرقمية في مناهج التربية الوطنية،ت وتق٠٢٠٢سففففففالم، 

والمهارات الحياتية، وامتد هذا المففعت بمياهيم ومهارات المواطنة الرقمية إلى المعلمين، حي  كشفففيت دراسفففة 

( تدألي معرفة معلمي التربية الوطنية والمدألية بشففففففك  كبير بمحاور ومياهيم المواطنة الرقمية، ٠٢٠٠)طوالبة، 

( التي أجريففت على عينففة من معلمي الففدراسفففففففات ١١، ٠٢٠٢واتيقففت هففذه النتيعففة مع دراسفففففففة )الحصففففففري، 

 ابجتماعية بالمدينة المنورة وكشيت عن األخياض درجة المعلمين بيبعاد المواطنة الرقمية ومتطلباتها.

وهذا المعت في المناهج وفي إعداد المعلمين األعكس بدوره على درجة الوعي بميهوم المواطنة الرقمية 

( التي أجريت على عينة من طالبات جامعة ا ميرة ٠٠٠، ٠٢٠١موزان، لدى الطال ، حي  كشففيت دراسففة )ال

من عينة الدراسففففة في حين كاألت  ٪٠٠،٨ألورةت أن الوعي بميهوم المواطنة الرقمية كان بنسففففبة قليلة جدار بلرت 

من الطالبات ب تعرف ما يعني  هذا الميهوم، كما توصففففففلت دراسففففففة )السففففففرحان  ٪١٢،٨النسففففففبة ا كبر وهي 

( في العفامعفة ا ردأليفة إلى أن درجفة وعي الطلبفة بميهوم المواطنفة الرقميفة كفان بدرجة ٠١، ٠٢٠١ون، واخر

( من طال  وطالبات ٪١٠،٤( في جامعة بنها في مصففففر أن ألسففففبة )٠٢٠٢متوسففففطة،وبينت دراسففففة )السففففيد، 

رق بين طال  الكليات العامعة أجمعوا على أألهم ب يعرفون معنى المواطنة الرقمية سففففففواء ذكور أم إألال وب ف

( طالب وطالبة ٠٢٢( التي أجريت على )٠٢٠٤العلمية والكليات النظرية، أما دراسففة )المسففلماألي والدسففوقي، 

من طال  التعليم الثاألوي في مصففر فقد أيهرت عدم إلمام الطال  بمعايير السففلور الصففحيح والمقبول المرتبح 

( على أن هنار حاجة ضرورية بعداد ٠٢٠٤ف والدمرداش، باسفتخدام التكنولوجيا،وأسيرت ألتايج دراسة )تر

 المواطنين الرقميين في عصر الرقمنة.

                                      
 ليااارات تكل ااة امراإلم اإللكرتويفيااة و ال،اااااااااااااااعودبااة،مت االسااااااااااااااارتجاااع على الرابط:م 2،٩، ٩١1٢وزارة االتصاااااااااااااااااالت وتقنيااة املعلومااات،  (1) 

center/news/93609-https://www.mcit.gov.sa/ar/media 
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وجميع الدراسففففات السففففابقة التي تناولت المواطنة الرقمية سففففواء فيما يتعلق بالمناهج، أو الوعي بميهوم 

اطن الرقمي من جميع المواطنففة الرقميففة ومتطلبففاتهففا عنففد المعلمين أو الطال  أوصفففففففت بففابهتمففام بففدعففداد المو

جواألب ، من خالل التعليم والتدريب المكثت للمعلمين والطلبة، وإدراي مهارات المواطن الرقمي إما في مقررات 

خاصفففة، أو إدراجها بصفففورة تكاملية في المقررات الحالية التي تتعلق بالمهارات الحياتية أو التربية الوطنية، أو 

 التعليمية. تقنيات التعليم وغيرها من المناهج

م( حي  يعد وسفففيلة بعداد ا فراد ٠٢٠٢إن ابهتمام بدعداد المواطن الرقمي قد يسفففهم في تحقيق رؤية )

 لالألخراط الكام  في المعتمع والمشاركة الياعلة في خدمة مصالح الوطن عموما وفي المعال الرقمي خصوصار.

 تساؤبت الدراسة:

 ييس للدراسة كاآلتي:وفي ضوء ما سبق يمكن صياغة التساؤل الر

 (؟٠٢٠٢ما متطلبات إعداد المواطن الرقمي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ) 

 وتوطئة لإلجابة على التساؤل الرييس ينطلق البح  لإلجابة عن التساؤبت اليرعية اآلتية:

 ما ابطار المياهيمي للمواطنة الرقمية؟ ٠ر

 م( في القيم ا خالقية ؟٠٢٠٢في رؤية المملكة ) ما متطلبات إعداد المواطن الرقمي ٠ر

 م( في المهارات الرقمية؟٠٢٠٢ما متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية المملكة ) ٠ر

 م( في ا من الرقمي؟٠٢٠٢ما متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية المملكة ) ٤ر

 م( في التطوع الرقمي؟٠٢٠٢ما متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية المملكة ) ٨ر

 أهداف الدراسة:

 توضيح ابطار المياهيمي للمواطنة الرقمية.  -٠

 م( في القيم ا خالقية.٠٢٠٢التعرف على متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية المملكة )  -٠

 م( في المهارات الرقمية.٠٢٠٢توضيح متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية المملكة )  -٠

 م( في ا من الرقمي.٠٢٠٢إعداد المواطن الرقمي في رؤية المملكة )بيان متطلبات   -٤

 م( في التطوع الرقمي.٠٢٠٢توضيح متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية المملكة )  -٨

 أهمية الدراسة:

تبرز الفدراسففففففة متطلبفات إعفداد المواطن الرقميت وهو مفا يمثف  أحد أهداف رؤية المملكة العربية   -٠

 .م(٠٢٠٢السعودية )

إن إعفداد المواطن الرقمي يواكفب ابتعفاهفات العفالميفة الحفديثفة التي تسففففففعى إلى ت ويفد مواطنيها   -٠

 بمهارات العالم الرقمي، التي تكي  ابستخدام المس ول للتكنولوجيا الرقمية.

قد تييد الدراسففففة مخططي البرامج ومعدي الدورات في وضففففع برامج ودورات تسففففاعد على إعداد   -٠

 لرقمي.وتطوير المواطن ا

قد تييد الم سسات التعليمية في دمج متطلبات إعداد المواطن الرقمي في مناهعها بصورة منيصلة،   -٤

 أو بصورة تكاملية مع المناهج ا خرى.
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 منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسفففة على المنهج الوصفففيي لتحقيق أغراضفففها حي  أأل  المنهج ا ألسفففب للدراسفففة من حي  

سففففففئلة التي تسففففففعى إلى ابجابة عنها والمتمثلة في الكشففففففت عن متطلبات إعداد األسففففففعام  وأهدافها وطبيعة ا 

م(. وتعتمد الدراسفففة على أحد أألواع المنهج الوصفففييت وهو الوصفففيي ٠٢٠٢المواطن الرقمي في ضفففوء رؤية )

كلة شفففففالوئايقي الذي يعرف  العسفففففاف بيأل  الالعمع المتيألي والدقيق للسفففففعالت والوئايق المتوافرة ذات العالقة بم

البح ، ومن ئم التحلي  الشفففام  لمحتوياتهات بهدف اسفففتنتاي أدلة وبراهين تعين على ابجابة على أسفففئلة البح  

(. وسيتم ابستيادة من هذا المنهج في جمع المعلومات من المصادر والمراجع المرتبطة ٠٢٢، ٠٢٢٢)العساف، 

 بالمواطنة الرقمية، وسب  إعداد المواطن الرقمي.

 

 

 ت الدراسة:مصطلحا

بَ  : معمتطلبَات -أ ب، تطلفا ب، وهو أمر أو عمف  يُطلَب تحقيق ، تففففففيء  ُمتَطلفا ا، فهو ُمتطلفَ يَتطلّفب، تطل بفر

ي، يَْحتَاُي. ُمتَ  ي، يَْستَْل َُّم، يَْستَْدعَّ ا: يَْيرَُّض، يَْقتَمَّ ا َكبَّيرر ةَّ: اْلَحيَا لابَاتُ طَ أسفاسّي ب غنى عن ، ألََعاُحَك يَتَطَلاُب َمْعهُودر

يَاتُهَا )مععم المعاألي العامع،   ، معنى متطلبات(.٠٢٠١ُمْقتََميَاتُهَا َوَحاجَّ

ويتمفح من المعنى اللروي أن المتطلبات تيء أساسي، وأمر يطلب تحقيق  وتهدف الدراسة إلى توضيح 

 ا مور ا ساسية التي يُطلَب تحقيقها بعداد المواطن الرقمي.

ره، هيايه )مععم المعاألي العامع،  د: أعده، أعدا : إعفداإعَداد المواطن الرقمي -ب يَء جها ه، حمففففففا الشففففففا

، معنى إعداد( والمقصفففففود في هذه الدراسفففففة تهيئة المواطن للعصفففففر الرقمي عبر ت ويده بعدة متطلبات ٠٢٠١

 مع ومهارات ضفرورية، والمواطن الرقمي: هو ذلك ابألسان الذي ولد خالل طيرة التكنولوجيا أو بعدها وتياع 

التكنولوجيففا الرقميففة منففذ سففففففن مبكرة ولففديفف  قففدر كبير من ابلمففام بهففذه الميففاهيم. فهففذا المصففففففطلح يرك  على 

واسففتمرت بالتطور حتى  ٠٢ا تففخاا الذين ألشففئوا مع التكنولوجيا التي األتشففرت في الع ء ا خير من القرن 

ها يستخدمها للبح  والسعي بيعاد فرا ينيذيومنا هذا. فهو ذلك الشفخم الذي ييهم قيمة التكنولوجيا الرقمية و

 (.٠٠٢، ٠٢٠٢ويكون لها تيئير )بشير، 

: تعرف المواطنة الرقمية بيألها معموعة القواعد والمففففففوابح والمعايير وا عراف المواطنة الرقمية -ج

رارار اطنون صففففففوا فكفار والمبفادا المتبعفة في ابسففففففتخفدام ا مث  والقويم للتكنولوجيا، والتي يحتاي إليها المو

وكبارار من أج  المسفففففاهمة في رقي الوطن، المواطنة الرقمية باختصفففففار هي توجية وحماية، توجي  ألحو منافع 

التقنيفات الحفديثفة، وحمفايفة من أخطفارهفا، المواطنة الرقمية باختصففففففار أكبر هي التعام  الذكي مع التكنولوجيا 

 (.٠٠، ٠٢٠٨)الدهشان واليويهي، 

 :للدراسةالتعريف اإلجرائي 

م( تعني تهيئة المواطن للعصففففففر الرقمي عبر ٠٢٠٢متطلبات إعداد المواطن الرقمي في ضففففففوء رؤية )

ت ويده بعدة أمور ومهارات أساسية في عدة معابت قيمية وأمنية وغيرها... والتي تساعده في ابستخدام ا مث  

 للتكنولوجيا الرقمية، والوقاية من مخاطرها، 
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تحقيق مكاسفففففب ويييية واجتماعية... وت هل  لخدمة وطن  وابسفففففهام في تقدم  وتطوره على كما تسفففففاعده في 

 م(.٠٢٠٢المستوى العالمي وهو ما تهدف إلى تحقيق  رؤية )

 حدود الدراسة:

: تقتصفففر الدراسفففة الحالية على دراسفففة ا د  التربوي المتعلق بالمواطنة الرقمية، الحدود الموضَََوعية

 م(.٠٢٠٢طلبات بعداد المواطن الرقمي في ضوء رؤية )وما يرتبح بها من مت

 :الدراسات الساب ة

بعنوان المسفففتوى معرفة معلمى الدراسفففات ابجتماعية بيبعاد المواطنة  (02٠٢دراسَََة )الحصَََري   -أ

الرقميففة وعالقتففة ببعم المتريراتال، هففدفففت الففدراسفففففففة إلى التعرف على درجففة معرفففة معلمي الففدراسفففففففات 

معلم ومعلمة دراسات اجتماعية في  ٠٢٢اطنة الرقمية وأبعادها، وقد بينت الدراسفة التي تملت ابجتماعية بالمو

، وقد جاءت درجة معرفة المعلمين  المفدينفة المنورة، أن درجفة إلمفام المعلمين بفالمواطنفة الرقميفة وأبعادها متدنج

وليات الرقمية، الصحة والسالمة منخيمفة جدا لخمسفة أبعاد )السفلور الرقمي، القاألون الرقمي، الحقوق والمسف 

الرقميففة، ا من الرقمي(، في حين جففاءت درجففة معرفففة المعلمين منخيمفففففففة بففيبعففاد المواطنففة الرقميففة ا خرى 

)التمكين الرقمي، التعارة الرقمية، التواصففففف  الرقمي، المعرفة الرقمية(. وقد أوصفففففت الدراسفففففة بيهمية ألشفففففر 

إقامة الدورات التدريبية للمعلمين وتممين المواطنة الرقمية في المناهج المعرفة حول ميهوم المواطنة الرقمية و

 الدراسية.

دراسففففففة  –بعنوان الالمواطنة الرقمية في كتب التربية الوطنية والمدألية  (02٠٢دراسََََََة )طوالبة   -ب

طنة الرقمية. اتحليليةال، هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تممين كتب التربية الوطنية والمدألية لمياهيم المو

معلما، خلو كتب التربية  ٤٠واسفففتخدم المنهج الوصفففيي التحليلي، وقد بينت ألتايج الدراسفففة، التي تفففملت مقابلة 

ميهومار مرتبطة بميهوم المواطنة الرقمية،  ٢٠الوطنيفة والمفدأليفة من ميهوم المواطنة الرقمية، وكذلك خلوها من 

طار بالمواطنة الرقمية. وبينت النتايج أيمفففا أن الوصفففول الرقمي ميهومار مرتب ٨٢في حين كان هنار وجود لعدد 

ومحو ا ميفة الرقميفة همفا المحوران اللفذان ترددت ميفاهيمهما في جميع كتب التربية الوطنية والمدألية، في حين 

غابت المياهيم المرتبطة بخمسفة محاور من أصف  تسعة من محاور المواطنة الرقمية. كما أيهرت الدراسة عدم 

، وخلم الباح  إلى عدد من  إلمفام معلمي التربيفة الوطنيفة والمدألية بالمواطنة الرقمية ومحاورها بشففففففك  كافج

 التوصيات والمقترحات التي من تيألها ابرتقاء بتدريس المواطنة الرقمية.

بعنوان الدرجة تمث  طالبات الكليات ابألسففففففاألية بعامعة ا ميرة ألورة  م(02٠٢دراسََََََة )المو ان   -ج

نت عبدالرحمن لقيم المواطنة الرقمية مع تصففففور لدور العامعة في تع ي  قيمهاال هدفت الدراسففففة إلى التعرف ب

على مفدى األتشففففففار ميهوم المواطنفة الرقمية بين الطالبات العامعيات، وكذلك تحديد درجة تمثلهن لقيم المواطنة 

طالبة من طالبات  ١١ينة طبقية قوامها الرقمية، واسفففتخدمت الدراسفففة المنهج الوصفففيي التحليلي، وطبق على ع

الكليات ابألسففاألية بعامعة ا ميرة ألورة بنت عبدالرحمن، وكان من أبرز ألتايج الدراسففةت أن درجة األتشففار ميهوم 

من عينة الدراسة في حين كاألت النسبة ا كبر  ٪٠٠،٨المواطنة الرقمية بين الطالبات كان بنسبة قليلة جدار بلرت 

 من الطالبات ب تعرف ما يعني  هذا الميهوم،( ٪ ١٢،٨وهي: )
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وبناء على ما توصففففففلت إلي  الدراسففففففة من ألتايج فقد قدمت رؤية مقترحة لما ينبري أن تقوم ب  العامعة لتع ي   

 مياهيم المواطنة الرقمية لدى الطالبات العامعيات.

ي  المواطنة الرقمية في م( بعنوان الدور المناهج الدراسفففية في تع ٠٢٠١دراسفففة )الععمي واخرون،  -د

دولة الكويت من وجهة ألظر الطال  في ضففوء بعم المتريراتالهدفت الدراسففة إلى التعرف على دور المناهج 

الدراسفية في تع ي  المواطنة الرقمية من وجهة ألظر المتعلمين، وعالقة بعم المتريرات بذلك. ولتحقيق أهداف 

( فقرة موزعة على محاور المواطنة الرقمية التسعة، وقد ٤٠من ) الدراسفة، قام الباحثون بتصميم استباألة مكوألة

( طالبج وطالبة من مختلت المناطق التعليمية ٢٢٢طبقت ابسففففتباألة بالطريقة العشففففوايية على عينة تكوألت من )

السففت بدولة الكويت، . وقد أيهرت ألتايج الدراسففة أن دور المناهج الدراسففية يعتبر سففلبي في خمسففة محاور من 

اور المواطنة الرقمية، ومتوسففففح في أربعة محاور. وفي ضففففوء ما توصففففلت إلي  الدراسففففة من ألتايج، اقترح مح

 الباحثون عدد من التوصيات التي من تيألها ابرتقاء بمستوى تدريس المواطنة الرقمية.

 التع يب عل  الدراسات الساب ة:

المواطنة الرقمية، وإعداد المواطن الرقمي في يتمح من استعراض الدراسات السابقة التيكيد على أهمية 

ضفففويها، وأن ميهوم المواطنة الرقمية يحتاي إلى جهد من جميع الم سفففسفففات التربوية بكسفففا  المواطنين عدة 

متطلبفات منهفا القيم ا خالقيفة والمهفارات التقنيفة والسففففففلوكيفات التي تكيف  لهم ا من والحماية أئناء تعاملهم مع 

. وتختلت الدراسفففة الحالية عن الدراسفففات السفففابقة في اسفففتخدام المنهج الوصفففيي الوئايقي، كما المعتمع الرقمي

يتمفففح ابختالف بين أهداف الدراسفففات السفففابقة والدراسفففة الحالية التي تسفففعى إلى الكشفففت عن متطلبات إعداد 

لحالية من الدراسفففات م(.وتسففتييد الدراسفففة ا٠٢٠٢المواطن الرقمي في ضففوء رؤية المملكة العربية السفففعودية )

 السابقة فيما يتعلق بتعريت وخصايم المواطن الرقمي.

 اإلطار النظري للدراسة

تتكون الدراسة من مبحثينت المبح  ا ول: يتعلق بمياهيم المواطنة الرقمية ويندري تحت  أربعة عناصرت 

العنصففففففر الثال  فعن ميهوم  ا ول عن ميهوم المواطنفة الرقميفةت والثفاألي عن عنفاصففففففر المواطنة الرقميةت أما

 المواطن الرقمي، والرابع عن خصايم المواطن الرقمي.

م( ويندري تحت  ٠٢٠٢أمفا المبحف  الثفاألي: فيتعلق بمتطلبفات إعفداد المواطن الرقمي في ضففففففوء رؤية )

م( في القيم ا خالقيةت ٠٢٠٢أربعفة عنفاصففففففر أيمففففففارت ا ول عن متطلبفات إعفداد المواطن الرقمي في رؤيفة )

م( في المهارات التقنيةت أما العنصفففففر الثال  فعن ٠٢٠٢الثاألي عن متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية )و

م( في ا من السففففففيبراألي التقنيت والرابع عن متطلبات إعداد ٠٢٠٢متطلبفات إعداد المواطن الرقمي في رؤية )

 م( في العطاء التطوعي التقني.٠٢٠٢المواطن الرقمي في رؤية )

 حث األول: اإلطار المفاهيمي للمواطنة الرقمية:المب

 مفهوم المواطنة الرقمية: -أولا 

المواطنة لرةر: مياعلة، ومصففففدر اليع  من  واطن بمعنى وافق ، ويقال: وطن بالمكان: أي أقام ب ، ويقال: 

: عنى واحد، فيقالوطن فالن بفالبلد: اتخذه محالر وسففففففكنار يقطن في ، والعمع أوطان، والموطن والوطن ييتيان بم
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وطن أليسففف  على ا مر إذ حملها علي ، وتوطن على الشفففيء: ذل وتمهد ل ، والوطن مكان إقامة ابألسفففان ومقره 

وإليف  األتمفاؤه ولفد بف  أو لم يولفد، ويقفال: أوطنفت ا رض ووطنتهفا توطينفار واسففففففتوطنتها أي اتخذتها وطنار )ابن 

 (.٤٨٠، ا٠٠منظور، ي

دايرة المعارف البريطاألية المواطنة بيألها: عالقة بين فرد ودولة يمفففففبطها  المواطنة اصفففففطالحار: عرفت

 (.٤قاألون تلك الدولة، وبما تتممن  تلك العالقات من واجبات وحقوق في تلك الدولة )الصايغ،  .ت، 

تعرف المواطنة الرقمية بيألها: معموع القواعد والموابح والمعايير وابعراف وا فكار والمبادا 

في ابستخدام ابمث  والقويم للتكنولوجيا والتي يحتاجها المواطنون صرارار وكبارار من اج  المساهمة  المتبعة

(،كما تعرف المواطنة الرقمية بيألها: معموعة من المعايير والمهارات ٢١، ٠٢٠٨في رقي الوطن )الكوت،

ن، لكي يحترم أليس  ويحترم اآلخري وقواعد السلور التي يحتاجها اليرد عند التعام  مع الوساي  التكنولوجية،

(، كما تعرف بيألها وعي ٠٢، ٠٢٠٠ويتعلم ويتواص  مع اآلخرين، ويحمي أليس  ويحمي اآلخرين )المالح، 

ا فراد با ضرار المختلية في بيئة ابألترألت على أسار المساواة في الحقوق والمس وليات بسبب المبادا 

 ا خالقية

 (Elcicek, Mithat…et al. 2018 ويقصد بميهوم المواطنة الرقمية ابستخدام المس ول وا خالقي .)

واآلمن من جاألب ا فراد لتقنية المعلومات وابتصابت، كيعماء في المعتمع المحلي، وكمواطنين في المعتمع 

 (.Jones & Shao, 2011العالمي )

الهامة والحديثة  قمفففايا( أن المواطنة الرقمية مصفففطلح يتمفففمن معموعة من ال٠٢٠٢ويرى الدهشفففان )

على ألطاق واسفعت إذ أألها تتمفمن معموعة من التوجيهات التي تكي  أن يسلك المواطن سلور مس ول ومناسب 

عند اسفففتخدام التكنولوجيا، كما تعرف المواطنة الرقمية بيألها ابسفففتخدام ا خالقي والمسففف ول وا من من جاألب 

 Ribble(، وقد عرفها ريب  ٠٢٠٠التقنيات الحديثة )القحطاألي، المواطن لتكنولوجيا المعلومات وابتصفففابت و

( بيألها إحدى ا سففاليب التي يمكن أن تويت تربويار لمسففاعدة ا تففخاا على فهم القمففايا المعاصففرة، ٠٢٠٠)

واسففففففتخفدام التكنولوجيفا بفالطريقفة المثلى، مع ابهتمفام بفا خالقيفات العامة والمسفففففف ولية ابجتماعية المرتبطة 

( بيألها معموعة القيم المتبعة في ابسففففففتخدام ا مث  ٠٢٠٠خفدام التكنولوجيفا الحفديثة، و يعرفها طوالبة )بفاسففففففت

وابيعففابي ليدوات التكنولوجيففة التي يحتففاجهففا طلبففة المففدارر )المواطنون( برم النظر عن فئففاتهم العمريففة 

 ومستوياتهم.

يحتاجها جميع اليئات العمرية في المعتمع، ومن خالل التعرييات السففففففابقة يتمففففففح أن المواطنة الرقمية 

وأألهفا تتمففففففمن حقوق ومسفففففف وليات للمواطنين الرقميين، ترجمت في قواألين وقواعد تبين ابسففففففتخدام ا مث  

للتكنولوجيفا الرقميفة، بصففففففورة تكيف  الحماية للمواطنين الرقميين، كما تتطلب المواطنة الرقمية ابلت ام بقواعد 

ن من خالل التعرييات أن التربية والتعليم مسفففف وبن عن ألشففففر قيم ومهارات وقمففففايا السففففلور ا خالقي، وتبي

 المواطنة الرقمية، بابضافة إلى دور ا سرة والم سسات التربوية ا خرى في المعتمع.

 ومن خالل تعرييات المواطنة الرقمية تتمح عناصرها التسعة التي وردت في ا دبيات المختصة.
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 مواطنة الرقمية:عناصر ال -ثانياا 

، كما ذكرها ISTEللمواطنة الرقمية تسفففعة عناصفففر اتيقت عليها العمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم 

 م( في كتاب  المواطنة الرقمية في المدارر. وهذه العناصر هي على النحو التالي:٠٢٠٠ريبي  )

يع، تكون التقنية متاحة ومتوفرة للعم: يقصفففد ب  تكاف  اليرا لعميع ا فراد بحي  الوصَََول الرقمي -٠

 مما يساعدهم على ابألخراط في معتمع رقمي.

توعيفة ا فراد بفالتعفارة الرقميفة، وإطالعهم على عفدة قمففففففايفا قفد تواجههم أئناء  التجَار  الرقميَة: -٠

تياع  هم للالتسفوق عبر ابألترألت مث  ابحتيال وسرقة الهوية أو المعلومات الشخصية وغيرها، وهذا بدوره يعد

 (.٠٠-٠٠، ٠٢٠١في ابقتصاد الرقمي )العموش، 

: أصفبح ابتصفال الرقمي هو الوسيلة العديدة التي يتياع  بها النار فيما بينهم سواء التصَال الرقمي -٠

أو غيرها من وسففاي  ابتصففال الرقمي. وعلي   مواقع التواصفف  ابجتماعيكاألت من خالل البريد ابلكتروألي أو 

 السلور والقواعد الواجب اتباعها في ابتصال الرقمي.ببد من توعية ا فراد بآدا  

من أهم قمففايا الثقافة الرقمية تعلم ا سففاسففيات الرقمية، تقييم المصففادر ابلكتروألية  الث افة الرقمية: -٤

ومدى دقة وصفدق محتواها، وكذلك كشفت وتطوير أألماط التعلم على الشبكة ابلكتروألية والتعلم عن بعد )ترف 

 (.٠٠٠، ٠٢٠٤والدمرداش، 

ويتمفمن تعليم وتدريب المتعلمين على قواعد أو معايير السلور ابلكتروألي  قواعد السَلو  الرقمي: -٨

المقبول. وبالرغم من عدم وجود ألماذي سفففففلوكية كثيرة متيق عليها، إب أن هنار العديد من العواألب المهمة التي 

سففففففتخدامها، الوقت المناسففففففب بسففففففتخدام التكنولوجيا، وعدم ينبري أن يتم تعليمها ليفراد مث  ا لياي المقبول ا

 (.٤٠٠، ٠٢٠١التعدي على اآلخرين)الععمي واخرون، 

: القواألين الرقميففة عبففارة عن المسفففففف وليففة ابلكتروأليففة لإلجراءات وا فعففال أو هي ال ََانون الرقمي -٢

 (٢٠، ٠٢٠١القيود التشريعية التي تحكم استخدام التكنولوجيا )القحطاألي، 

:هنار حول حقوق للمواطنين مث  الخصففففففوصففففففية، حماية ملكيتهم الح وق والمسََََََ وليات الرقمية -٠

اليكريفة وغيرهفا من الحقوق. ومقفاب  هذه الحقوق توجد مسفففففف وليات. بحي  يعرف كيت يتعام  مع المحتويات 

حيظ هويت  خالقيات تعلى الشفبكة بالطريقة النظامية، وفق سياسة ابستخدام المقبول التي تحتوي على تروط وأ

 (.٠٠٤، ٠٢٠٠الرقمية )الدوسري، 

: تكون بتوعية الطال  بالمخاطر العسففففففدية التي يمكن أن تصففففففاحب الصََََََحَة والرفَاهيَة الرقمية -١

اسفتخدامهم للتكنولوجيا مث  مشاك  في العينين أو الكتيين أو الظهر وغيرها من ا عراض التي قد تحص  ألتيعة 

لذي قد يتطور حتى يصبح إدماألار حقيقيار وقد تترتب علي  أيمار بعم المشاك  العقلية ابسفتخدام غير المس ول وا

 والنيسية. 

: تتمففففففمن تعليم الطال  كييية حماية بياألاتهم ابلكتروألية عن طريق اسففففففتخدام برامج األمن الرقمي -١

 ي تخم على الشبكة الحماية من الييروسفات، وأألظمة الحماية الرقمية فففففف وكذلك عدم ت ويد بياألات تفخصية 

 (.٠٤، ٠٢٠١ابلكتروألية وهذا بدوره يحميهم من مشكالت سرقة الهوية، وابحتيال، والتحرش )طوالبة، 
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هذه العناصفر التسفعة تسفاعد الطال  على حماية أأليسهم ضد التحديات اليكرية والرقمية، واحترام اآلخر 

خالقي عند التعام  مع اآلخرين أو المحتوى المعرفي والوعي بحقوقف  وواجبات ، وابلت ام بمعايير السففففففلور ا 

وحقوق الملكية اليكرية، وهو ما يتطلب دمج المواطنة الرقمية في مناهج التعليم من مرحلة رياض ا طيال حتى 

المراح  العامعية، لينشفي الطالب وهو يدرر أسفاليب التعام  الصفحيحة والسليمة  دوات تكنولوجيا المعلومات، 

لمعرفة والممارسففات المسفف ولة التي من تففيألها حماية اليرد والمعتمع وتحقيق أحد محاور الرؤية، وهو مكتسففبا ا

 (.٠٢٠١المعتمع حيويال )الذويخ، 

وعناصفففر المواطنة الرقمية السفففابقة تشفففك  في معموعها ميهوم المواطن الرقمي، وحقوق  وواجبات  في 

 المعتمع.

 مفهوم المواطن الرقمي: -ثالثاا 

، الذي أطلق  ا سفففففتاذ العامعي «المواطن الرقمي»طيرة الرقمية المتسفففففارعة، برَز مصفففففطلح في ي  ال

مارر برينسففففكي، ليشففففير إلى ا فراد الذين ولدوا وألشففففيوا في عصففففر التكنولوجيا المتقّدمة الذي تففففكلت أجه ة 

 «ا تففففففخاا الرقميين»الكمبيوتر وألعفا  الييفديو والهواتت المحمولفة أبرز المالمح الممي ة ل ، وليت إلى أن 

اليوم يمثلون الشفففففبا  الملّمين باسفففففتخدام التكنولوجيا الحديثة على ألطاق واسفففففع في إطار الحياة اليومية سفففففواء 

مهاجر ال» غراض الدراسفة أو التواصف  ابجتماعي أو التسّوق أو الترفي  أو التسلية. وبالمقاب ، يهَر مصطلح 

د قبفف  ا« الرقمي (، ٠٢٠١لثورة التكنولوجيففة ومعففاصففففففرة التكنولوجيففا المتقففدمففة )ع و، ليففدّل على كففّ  من ُولففَّ

والمواطن الرقمي هو الذى لدي  القدرة على اسفففتخدام ابألترألت في إألعاز أعمال  بشفففك  منتظم وفعال، فهو ئمرة 

من ئمرات التقنيففة الحففديثففة وتطور المعتمع، وابسففففففتيففادة معطيففات الحمفففففففارة، من أجفف  مسففففففتقبفف  أفمففففففف  

(Mossberger, et al., 2011 و يعرف المواطن الرقمي بيأل  تفففففخم لدي  وعي ومعرفة بالتكنولوجيا، مع،)

القفدرة على تطبيق تلفك المعرفففة إلى سففففففلوكيففات وعفادات وأفعفال، يمكن من خاللهفا التعففامف  بشففففففكف  بيق مع 

ُف المواطن الرقمي بيألّ ٠٠، ٠٢٠٠ا تففخاا اآلخرين بواسففطة التكنولوجيا )المالح،   : الشففخم الذي (،ويُعرا

 ,Alqahtaniقام بتحسفين المهارات والسلوكيات التي تدعم التياعالت ابيعابية مع اآلخرين في العالم الرقمي )

Abdullah…et al 2017 وهو فرد يتمتع بقيم أخالقيففة، ويتففدبر في أفعففالفف  ومففا يترتففب عليهففات ويففدرر .)

المعلومات والتي توفرت في العصر الحدي  بصورة  السفلبيات وابيعابيات في ان معار في سفهولة الوصفول إلى

(. ويعفد اليرد مواطنفار رقميفار عنفدمفا يكون متمكنفار من مهارات Ohler, 2011لم يسففففففبق لهفا مثيف  في التفاريخ )

اسفففففتخدام الحاسفففففب اآللي، ويملك معرفة بابألترألت، ويسفففففتطيع الدخول إليها عبر الهواتت الذكية والحاسفففففبات 

(Mossberger, et al. 2008.) 

ولكي يكون اليرد مواطنفار رقميفار يتطلفب ذلفك أمورار كثيرة من اسففففففتخدام البريد ابلكتروألي بطريقة لبقة، 

وادا  الرسفاي  النصية المناسبة، وتوئيق حق الم لت والملكية اليكرية، ويعب أن يستطيع المواطن الرقمي فهم 

 تكنولوجيا وممارسفة السلور القاألوألي وا خالقي، والدعوة إلىالقمفايا ابألسفاألية والثقافية ابجتماعية المتعلقة بال

ممارسففففففة ابسففففففتخدام ا من والقاألوألي، والمسفففففف ولية عن المعلومات والتكنولوجيا، وايهار موقيا إيعابية تعاه 

ياة، حاستخدام التكنولوجيا التي تدعم التعاون، والتعلم، وابألتاجية، وإئبات المس ولية الشخصية عن التعلم مدى ال
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 (.Ribble، ٠٢٢١وإيهار القيادة تعاه المواطنة الرقمية )

ومن خالل المياهيم السففابقة للمواطن الرقمي يمكن اسففتخالا خصففايصفف  والتي كشففيت عنها الدراسففات 

 التي تناولت المواطنة الرقمية.

 خصائص المواطن الرقمي: -رابعاا 

الطالب بترسففففففاألة من المهارات في معال المواطنفة الرقميفة بحسففففففب المنهج ا سففففففترالي تعني الت ويد 

اسففففتخدامات تويتر والتدوين ابلكتروألي والييس بور، إضففففافة إلى إكسففففاب  القدرة على اسففففتخدام بعم المواقع 

ابلكتروألية الشففهيرة لررض التعلم والدراسفففةال، كذلك يعب أن يمتلك المواطن الرقمي مهارات أسفففاسفففية ومهمة 

مهارة ح  المشففففففكالت، إضففففففافة إلى إئراء معرفت  بثقافة بالده وتاريخها، مث  مهارات البح ، والتواصفففففف ، و

(، ويتصففففففت المواطن الرقمي ٠٢٠١وتع ي  إيمفاأل  بقيم الحرية والعدالة والديمقراطية )اليرايت والعريسففففففي، 

 (:٤٢٠: ٠٢٠٤مواصيات يمكن إجمالها في النقاط التالية )الع ار، 

الذي يقمفففي  في اسفففتخدام الوسفففايح الرقمية، كما يقت ضفففد التسفففلح يلت م با ماألة اليكرية، ويدير الوقت 

عبر ابألترألفت، ويحافظ على المعلومات الشففففففخصففففففية، ويحترم الثقافات والمعتمعات في البيئة ابفتراضففففففية، 

 ويستطيع أن يحمي أليس  من المعتقدات الياسدة التي تنتشر في الوسايح الرقمية.

أن المواطن الرقمي ينبري أن يكون متمكنار من معموعة من ( ٢٠، ٠٢٠١وذكرت دراسففففففة )القحطاألي، 

المهارات لكي يصفففففبح م هال  ن يطلق علي  مواطن رقمي، وأن يتسفففففم بعدة خصفففففايم منها: مسفففففتخدم وائق 

ومتمكن من تكنولوجيا المعلومات وابتصفففابت، ويسفففتطيع اسفففتخدام التقنيات للمشفففاركة في ا ألشفففطة التعليمية 

دية، ويسفففتخدم ويطور مهارات التيكير النقدي في اليمفففاء ابلكتروألي، كم أأل  ماهر بالقراءة والثقافية وابقتصفففا

والكتفابفة ولرفة الرموز والنصففففففوا، ويوييهفا بكيفاءة في العالم الرقمي ابلكتروألي، ومطلع على التحديات في 

يا سففففففتخدام تكنولوجبيئات تكنولوجيا المعلومات وابتصففففففابت، ومتمكن من إدارتها بشففففففك  فعال، ويسففففففتطيع ا

المعلومات وابتصفففابت في التواصففف  مع اآلخرين بصفففورة إيعابية، ومن المهم أن يتصفففت بالصفففدق والن اهة 

والسفلور ا خالقي في اسفتخدام تكنولوجيا المعلومات وابتصفابت، ويحترم مياهيم الخصوصية وحرية التعبير 

 قيم المواطنة الرقمية.في اليماء ابلكتروألي، ويهتم بين يساعد ويع ز بنشاط 

من خالل الخصفففايم السفففابق يمكن اسفففتنتاي متطلبات إعداد المواطن الرقمي على أربع جواألب، جاألب 

يتعلق بالسففففففلوكيات وا خالقيات التي ينبري أن يتصففففففت بها المواطن الرقمي، وجاألب يتعلق بالمهارات التقنية 

تيففاطففات ا من الرقمي التي يعففب أن يكون المواطن المطلو  إتقففاألهففا من المواطن الرقمي، وجففاألففب يتعلق بففدح

الرقمي على وعي بها، ومطبقار لها في اليمففاء السففيبراألي، وبعد تمكن المواطن الرقمي من هذه المتطلبات يعب 

 أن يقوم بدوره في التطوع الرقمي لخدمة معتمع ،وابرتقاء بوطن  في جميع المعابت.

 م(:02٠2طن الرقمي في ضوء رؤية )المبحث الثاني: متطلبات إعداد الموا

وضعت المملكة الخطح الماليمة على المديين: القصير والطوي ، لتطوير ابتصابت وتقنية المعلومات 

وتوسيع األتشارها وتسهي  الحصول عليها في جميع مناطق المملكة، بشك  يلبي احتياجات التنمية ابقتصادية 

 إلى تشعيع ابستثمار في هذه المعابت، وابجتماعية والتعليمية والصحية، إضافة
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(، فبعد إعالن المملكة العربية السعودية عن رؤيتها ٠٢٠٢وتعلى ذلك بوضوح من خالل معالم رؤية المملكة ) 

للتحول الوطني وابقتصادي بحي  تنوع وتعدد مصادر دخولها ابقتصادية،جاءت الرؤية في ئالئة محاور 

قتصاد الم دهر والوطن الطموح، والمتيم  بين سطور الرؤية يعد عنصرا رييسة هي المعتمع الحيوي واب

مهما وعامال مساعدا لتحقيق أغلب أهداف الرؤية أب وهو التحول الرقمي الالرقمنةال )اليرايت والعريسي، 

٠٢٠١) 

م( يعفب إعداد المواطن الرقمي اليعال الذي ٠٢٠٢ولتحقيق أهفداف رؤيفة المملكفة العربيفة السففففففعوديفة )

تطيع مواكبة المسفففتعدات التقنية العالمية، ويتعام  معها بدحترافية وسفففلوكيات أخالقية عالية تمكن  من تقديم يسففف

 العطاء الرقمي المييد في اليماء ابلكتروألي.

 م( في ال يم األخالقية:02٠2متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية ) -أولا 

مكوألار أسفففاسففففيار ليفراد في المعتمعات المعاصففففرةت ألظرار أن القيم الخاصفففة بالمواطنة الرقمية أصففففبحت 

برتبففاطهففا بتوييت واسففففففتخففدام ا جه ة والتطبيقففات الرقيمففة في كففافففة معففابت الحيففاة، كمففا تظهر أهميففة القيم 

ال على ارتقاء النسففق ابيعابي القيمي ليفراد، ومن ألاحية أخرى لقي  ما خالقية للمواطنة الرقمية في تيئيرها اليعا

المواطنففة الرقميففة دور في حمففايففة ا فراد من الوقوع في العرايم أو المحظورات أو مخففاليففة القواألين المرتبطففة 

 (.٠٠١، ٠٢٠١با من الرقمي والمعلوماتي )الشريت، 

والقيم التي تعد من متطلبات إعداد المواطن الرقمي كثيرة، وسففففففتتناول الدراسففففففة الحالية أبرز القيم التي 

 م( التي تهدف بعداد المواطن الرقمي:٠٢٠٢ة المملكة العربية السعودية )تممنتها رؤي

م(: الألراعي وألصفففون المسففف ولية المنوطة بناال، وتعد ا ماألة ٠٢٠٢: جاء في رؤية )النزاهة واألمانة -أ

كون يوالن اهة من أهم قيم المواطنة الرقمية، فالتعام  الرقمي الذي يتم خلت الشففاتففات إن لم يتصففت با ماألة سفف

لفف  أضففففففرار كبيرة على المسففففففتوى القريففب والبعيففد ألظرار لسففففففرعففة األتشفففففففار المعلومففات وا خبففار في العففالم 

الرقمي،فعندما ألنشفر تفيئار ما علي الشبكة العنكبوتية، يعب أن ألمع في ابعتبار أألنا ألتعام  مع جمهور عريم 

ن الطالب في العالم الطبيعي يتصفففففرف أمام من خلقيات وئقافات مختلية، وهنا يكون دور ا خالق بارزارت ذلك  

المربين مما يسففففه  عليهم عملية توجيه  وتعدي  سففففلوك ، أما في العالم الرقمي ييتي التحكم في السففففلوكيات من 

الطالب أليسففففف ، وأسفففففه  طريقة تكون بحظر اسفففففتخدامها في حالة عدم ابلت ام بمعايير ابسفففففتخدام الصفففففحيح 

(Alberta Education, 2012, p 26.) 

م( الألهتم بالمسففاواة وابألصففاف وألتعنب ابألحيازال، ومن قيم المواطنة ٠٢٠٢جاء في رؤية ) العدالة: -ب

الرقمية العدالة أئناء اسفففتخدام التكنولوجيا، وفي أئناء التعام  مع اآلخرينت بحي  ألكون منصفففيين في الحكم على 

ن ابسففففففالمي الذي تنبثق من  قواألين المملكة العربية اآلخرين وفي التعبير عن اراينفا، بمفا يتوافق مع مبادا الدي

 السعودية، التي تتسم بالعدالة والشيافية.

م( الألتحم  تبعات أعمالنا وأفعالنا،و المس ولية: الألتحم  المس ولية ٠٢٠٢جاء في رؤية ) المسَاءلة: -ج

 تخدام التكنولوجيا،في أعمالنا ومعتمعناال. وتتممن المواطنة الرقمية محور يتعلق بالمس ولية عند اس
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وتمففففمن المواطنة الرقمية تعريت المواطنين بمسفففف ولياتهم في عدم تعاوز القاألون مث  تعاه  سففففياسففففة بعم  

(، إن ٤٠٠، ٠٢٠١الشففففركات ابلكتروألية أو إسففففاءة اسففففتخدام بعم الخدمات ابلكتروألية )الععمي واخرون، 

اد المواطن الرقمي،  أل  في غيا  التربيفة على المسفففففف وليفة والرقفابفة الذاتية من المتطلبات القيمية المهمة بعد

 الشعور بالمس ولية قد ت داد العرايم ابلكتروألية وتهدد أمن المعتمع واستقراره.

م( الألعت  بهويتنا الوطنية وألبني تففففففخصففففففيات متكاملة  بنايناال.أن ٠٢٠٢جفاء في رؤية ) المواطنَة: -د

 طلبفان ابألتماء للمعتمع وتحقيق أهداف  وابلت امالمواطنفة الرقميفة ب تختلت عن المواطنفة التقليفديفة، فكالهمفا تت

بقواألين  ابجتماعية وابقتصفففففادية والسفففففياسفففففية وغيرها، فيصفففففبح المواطن ذا حقوق وواجبات في ان واحد في 

المعتمع الرقمي، وتع ي  قيم المواطنة، وبناء الشفففففخصفففففية المعت ة بهويتها في العالم الرقمي الواسفففففع والمتعدد 

 لبات إعداد المواطن الرقمي.الثقافات من متط

م( الألهتم بالقيم ابألسفاألية وألقدر اآلخرينال، ومن المس وليات ٠٢٠٢جاء في رؤية ) الحترام المتبادل: -ه

للمواطن الرقمي التي وردت في الدراسفففففات المختصفففففة بالمواطنة الرقمية: ضفففففرورة معاملة اآلخرين باحترام 

كما اهتمت المواطنة الرقمية بتع ي  اتعاهات وقيم ابحترام  بصففففففرف النظر عن العنس أو الفدخف  أو ابعفاقة،

 (.٤٠٢، ٠٢٠١الذاتي وابلت ام بالتواص  ابيعابي مع اآلخرين )الععمي واخرون، 

م( تتيق مع قيم المواطنة الرقمية التي يعب أن تكون ضفففمن متطلبات ٠٢٠٢وبذلك يتمفففح أن قيم رؤية )

 ي ها بالتربية والتعليم.إعداد المواطن الرقمي، والسعي إلى تع 

 م( في المهارات الرقمية:02٠2متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية ) -ثانياا 

 م( إلى تحقيق البناء اقتصاد م دهر ومعتمع حيوي ووطن طموحال٠٢٠٢تسعى رؤية المملكة )

مكثّية في إن ابقتصففففاد الم دهر اليوم هو بالمففففرورة اقتصففففاد رقمي، ا مر الذي يتطلب اسفففففتثمارات 

المهارات، لمفففمان اكتسفففا  مواطني المملكة للمعارف واتقاألهم للمهارات بمختلت أتفففكالها، وذلك لتمكينهم من 

اببداع واببتكار،والمعتمع الحيوي هو أيمففففففار معتمع رقميت وهذا يشففففففم  المدن الذكية التي تتحكم بابزدحام 

ن جودة الحياة ومسفففففتو ى الرفاهية للمواطنين، والتي تعتمد على منصفففففات والسفففففير وتدير موارد الطاقة وتحسفففففّ

رقمية،الوطن الطموح يعني بالمرورة وطن رقمي. يعب توسيع ترطية خدمات الحكومة ابلكتروألية والخدمات 

العامة مع تع ي  الكياءة واليعالية في تقديم الخدمات العامةت وتسففففففهي  وصففففففول المواطنين إلى التقنيات الحديثة 

 (.٠٢٠٠وتقنية المعلومات، رؤية التحول،  )وزارة ابتصابت

( تسفففففتهدف التحول الى اقتصفففففاد المعرفة واببتكار وتحوي  الرقمنة إلى أسفففففلو  حياة ٠٢٠٢إن رؤية )

متكام  في كافة القطاعات المختلية وتوفير خدمات متقدمة في اسفرع وقت للمواطنين والوافدين على حد سففواء، 

 مهارات الرقمية في سلم ا ولويات بعداد المواطن الرقمي.إن ك  ذلك يبرز أهمية أن تكون ال

والمهفارات الرقميفة تعفد متطلبار ضففففففروريار في ك  جاألب من جواألب العم  والحياة: من م ء اسففففففتمارة 

حكومية إلى التواصف  بخصفوا العم . وليس هنالك من وييية أو مهمة معيشفية ب تتطلب مسفتوى أسفاسيار من 

 ا داء الرقمي.
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ضوء التقنيات العديدة التي تظهر ك  يوم، ألحتاي إلى تعلم مهارات جديدة تكي  لنا النعاح في عصر وفي 

التحول الرقمي المسفففتمر. والمهارات الرقمية ضفففرورية في فتح البا  أمام طايية واسفففعة من اليرا في القرن 

بها تحرا على أن تتمتع تفففعو الحادي والعشفففرين. فالبلدان التي تطبق اسفففتراتيعيات تفففاملة للمهارات الرقمية

بالمهارات التي تحتاجها لتكون أكثر قابلية للعمالة وابألتاجية واببداع والنعاح، وكشففففففيت بحول ابتحاد الدولي 

لالتصففابت أأل  سففيكون هنار عشففرات الماليين من فرا العم  لذوي المهارات الرقمية المتقدمة في السففنوات 

 (.٠المقبلة )

رات الرقميفة المطلوبفة للنعفاح اليوم اختالففار هفايال عن المهارات التي كاألت مطلوبة وتختلت أألواع المهفا

حتى قبف  معرد خمس سففففففنوات، إألنا اليوم ألحتاي باسففففففتمرار إلى اسففففففتعراض وتحدي  تلك المهارات الرقمية 

د في إعداد يموضففوع التدريس ألتيعة للتقنيات واببتكارات العديدة، وهنار ئالل مسففتويات من المهارات التي تي

 المواطن الرقمي:

: تسفففاعد المهارات الرقمية ا سفففاسفففية في العم  عند المسفففتوى ا دألى في إطار المهارات األسَََاسَََية -أ

المعتمع، وتشففم  المهارات ا سففاسففية المعدات )من قبي  اسففتخدام لوحة المياتيح وتشففري  تقنية لمس الشففاتففة( 

المليات في الحواسففففففيب وإعدادات الخصففففففوصففففففية في الهواتت  والبرمعيات )من قبي  معالعة الكلمات وإدارة

المتنقلة( والعمليات ا سفاسفية عبر ابألترألت )من قبي  اسفتعمال البريد ابلكتروألي أو البح  أو اسفتيياء اسففتمارة 

عبر ابألترألت(. والمهارات ا سففففاسففففية تسففففاعد ا فراد على التياع  مع اآلخرين ومن الوصففففول إلى الخدمات 

 ة والتعارية والمالية.الحكومي

تسففاعد المهارات المتوسففطة في اسففتخدام التقنيات الرقمية بيسففاليب أكثر فايدة  المهارات المتوسََطة: -ب

 Commission، ٠وجفففدوى، بمفففا في ذلفففك القفففدرة على تقييم ألفففاقفففد للتكنولوجيفففا أو اسففففففتحفففدال المحتوى )

Broadbandبالعم ، من قبي  النشفففر المكتبي والتصفففميم  (، وهي تشفففم  المهارات الالزمة  داء مهام مرتبطة

البيفاألي الرقمي والتسففففففويق الرقمي. وهفذه المهفارات في معظمهفا عموميفة، بمعنى أن إتقفاألها يعد ا فراد لطايية 

واسففعة من المهام الرقمية الالزمة للمشففاركة كمواطنين ملت مين وعمال منتعين، إن إحدى خصففايم المهارات 

ع لكي تسففتوعب ما يطرأ من تريرات في التكنولوجيا. مثال ذلك، تحت  مهارات معاملة المتوسففطة هي أألها تتوسفف

البياألات مكاألة أبرز ألظرار  ن ئورة البياألات تكتسففففففب الم يد من ال خم، مما يولد الطلب على المهارات الالزمة 

 بألتاي كميات ضخمة من البياألات وتحليلها وتيسيرها وتصورها.

هي المهفارات التي يحتفاجها المتخصففففففصففففففون في مهن تكنولوجيا المعلومات  :المهَارات المت َدمَة -ج

وابتصففابت مث  البرمعة الحاسففوبية وإدارة الشففبكات. وعلى الصففعيد العالمي، سففوف تشففهد السففنوات المقبلة 

عشرات الماليين من فرا العم  التي تتطلب مهارات رقمية متقدمة. وتشم  هذه المعابت الذكاء ابصطناعي 

 البياألات المخمة والتشيير وا من السيبراألي وإألترألت ا تياء وتطوير التطبيقات المتنقلة.و

                                      
 املوضوعية للمهارات الرقمية واملبادرة العاملية ل رص العمل الالإلق للشباباالحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمة العمل الدولية، األولوبة ( 1) 

f.Skills-Digital-1-Plan-Thematic/11/2017/uploads/content-wp/wordpress/org. 

decentjobs foryouth.www:// httpspdf 

http://www.ajrsp.com/
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والمهارات الرقمية التقنية أصفففبحت من متطلبات إعداد المواطن الرقمي الذي يسفففتطيع التياع  مع العالم 

 الرقمي بعودة وكياءة.

 األمن الرقمي:م( في 02٠2متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية ) -ثالثاا 

أن من أهم متطلبات تكوين المواطن الرقمية ت ويده بالمعلومات وابجراءات الخاصففة بالمحتوى الرقمي 

( ٠٢٠٢( في العصففر الحالي اهتمت رؤية المملكة )٠في اليمففاء السففيبراألي، وألظرار  همية ا من السففيبراألي )

ية: تطوير البنية التحتية الرقمية حي  تم تسفليح المفوء بهذا العاألب اهتمامار كبيرار، حي  ألعد أن من أهداف الرؤ

على الشففففففراكفات مفا بين القطفاعين العفام والخاا كوسففففففيلة لتطوير قطاع ابتصففففففابت وتقنية المعلومات في 

المملكة،ويعد ا من السيبراألي مكون أساسي من مكوألات أي تحول رقمي حي  أن حماية البياألات والبنية التحتية 

بسففبب ألمو الهعمات السففيبراألية في العقد السففابق مما أصففبح من المففروري التعام  مع مث  هذه سففيكون مهمار 

الهعمفات ومعفالعتهفا بشففففففكف  مبتكر، بابضففففففافة الى أن إعداد وتثقيت الموييين السففففففعوديين في معال ا من 

 (.٠السيبراألي يعد ج ء أساسي من حركة التحول الرقمي )

ة في هذا المعال أن المملكة العربية السفففعودية تسفففعى إلى أن يكون ويتمفففح من خالل تتبع جهود المملك

ا من السففففففيبراألي مسفففففف ولية العميع، إذ أدركت المملكة في ي  التحديات التي تواجهها بسففففففتكمال بناء الدولة 

ا، فقد . أأل  من المهم أن تتكام  العهود كافة لحماية ألظمها وبنيتها المعلوماتية. ولذ٠٢٠٢العصففففففرية وفقا لرؤية 

ا من التعليم، حي  اهتمت معظم العامعات في المملكة  تكاتت العميع في ضففففففمان تحقيق ا من السففففففيبراألي، بدءر

بتدريس مواد أمن المعلومات في كليات الحاسفففب لديها، واسفففتحدئت برامج في الدراسفففات العليا في هذا المعال، 

ي المرك  الوطني لتقنيفة أمن المعلومات بمدينة ال ملك عبد الع ي  للعلوم والتقنية، وغيرها من المراك  كمفا أألشففففففر

 التي تعم  تحت ي  الهيئة الوطنية ليمن السيبراألي.

وتتيق جهود المملكفة في هفذا المعال مع العهود الدولية وابقليمية للتوعية با من السففففففيبراألي من خالل 

، ٠٢٠١المعرمين السفففففيبراأليين )العيسفففففى،  الم تمرات وابتياقيات الدولية لمنع العريمة السفففففيبراألية، ومعاملة

١٠.) 

وتعود أهمية تكوين المواطن الرقمي في معال ا من السففففيبراألي إلى األتشففففار العرايم ابلكتروألية، حي  

مليون ضففففففحية يوميا للعرايم ابلكتروألية على مسففففففتوى العالم من ابت از وسففففففرقة معلومات  ٠،٨يقع أكثر من 

 (.٠وغيرها )

                                      
 ظيمية الالزمة لضااااااامانمجيع اإلجراءات التن: "ل،ااااااايعاين، فاعتعت دمت وزارة الدفاع األمربكية "البنتاغون" تعرب اً دقيقاً ملصااااااانلا األمن اق (1) 

 ي ن اعتع و". محااباة املعلوماات عميع أهلاااااااااااااااكااةا املادبة واإللكرتويفية، من ،تلل امراإلم: اةسمات، التثرب ، التس،ااااااااااااااا  وا واد 
 "ماااة الاااااوالت االيترتاس الف ت،اااااااااااااااتهاااد  البيااااايفاااااتقااادرة النظااااام املعلوماااا  على مقاااااو : "اإلعالُن األورويب األمَن ال،ااااااااااااااايعاين أيفاااا  بعي

 (.٩٢، ٩١1٢صاإلغ،)
  ويدة األمن ال،يعاين، جامعة األمري سلنان، مت االسرتجاع على الرابط: (٩) 

rch/CenterOfExcellence/Units/Pages/Cybersecurity.aspxhttp://www.psu.edu.sa/Resea 

 وزارة االتصاالت وتقنية املعلومات ال،عودبة، مت االسرتجاع على الرابط:  (3) 
center/news/93609-https://www.mcit.gov.sa/ar/media  

http://www.ajrsp.com/
http://www.psu.edu.sa/Research/CenterOfExcellence/Units/Pages/Cybersecurity.aspx
https://www.mcit.gov.sa/ar/media-center/news/93609
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ابلكتروألية التي يسففففففعى ا من السففففففيبراألي للحد منها أو تقليلها قد تكون جرايم تففففففخصففففففية كاألتحال والعرايم 

الشفففخصفففيةت وتشفففوي  السفففمعة، والمفففرح على ا فراد للقيام بيعمال غير مشفففروعة من خالل تهديدهم بالصفففور 

  سفففسفففات والشفففركاتوالبياألات الشفففخصفففية المسفففروقة من أجه تهم، وقد تكون العرايم ابلكتروألية تتعلق بالم

وتدمير النظم ابدارية فيها، أو جرايم تتعلق با موال واختراق حسفابات مسفتخدمي البنور، كما تتمفمن العرايم 

ابلكتروأليفة األتهفار الحقوق اليكريفة وا دبيةت واخيرار قد تهدد العرايم ابلكتروألية أمن الدول عن طريق اختراق 

وابطالع على المخططات العسففففففكرية للدول، وهذه تهد من أخطر  ا ألظمة الحكومية والتعسففففففس على الدول،

العرايم ابلكتروألية في العالم والتي دعت الدول إلى سففن قواألين تحمي من هذه المخاطر، وتع ز منظومة ا من 

 (.٠٠٠-٠٠٠، ٠٢٠٠الرقمي السيبراألي في العالم )المقصودي، 

ى الصعيد الشخصي أو الحكومي تتطلب إعداد مواطن إن المخاطر السفابقة للعرايم ابلكتروألية سفواء عل

 رقمي يعي هذه المخاطر ويستطيع التعام  معها بصورة صحيحة تسهم في الحد من األتشارها

( إلى أن ذلك يتطلب توعية المواطنين ٤٠، ٠٢٠٤ت رتاد، ٤٢، ٠٢٠١وأتارت الدراسات )صايغ، 

وتوعيتهم بالعرايم ابلكتروألية بكافة أتكالها وإجراءات  بابستخدام ا مث  اآلمن لشبكة ابألترألت، ومتابعتهم،

الحماية التي يعب اتخاذها لحماية أأليسهم، ومعتمعهم من خطرها، لكي ب يصبحوا ضحية لها أو طرفا فيها دون 

وعي، وإعاألتهم على مواكبة الثورة الرقمية وحسن استثمارها بسالمة وأمان، كما أكدت احدى الدراسات على 

دريب ا فراد على استخدام برامج مكافحة الييروسات ومكافحة التعسس، وتحديثها بشك  دوري، ضرورة ت

والتيكد من تشيير المعلومات المهمة بشك  صحيح وامن، كاستخدام برامج التنظيت الشام  وابزالة بحي  ب 

مي  البرامج التي ( أن تح٠٠٤-٠٠٠، ٠٢٠١يمكن استعادتها ألهاييار، وبينت دراسة )العريشي والدوسري، 

يحتاجها المواطن الرقمي يعب أن تتم من خالل مواقع موئوقة، مع ضرورة استخدام كلمات مرور قوية للدخول 

إلى المواقع، مع التيكد من ضبح إعدادات المتصيح ا منية، وفي حال تعرض الشخم  ي تهديد إلكتروألي 

 يعب أن يسارع إلى تبليغ العهات ا منية.

عب أن يشم  إعداد المواطن الرقمي معابت قيم ا من والسالمة الرقمية وتتممن ا مان وبشك  عام ي

 والخصوصية، وأمن ابألترألت والتعارة الرقمية والصحة الرقمية، ومعالعة قمايا التنّمر عبر ابألترألت.

عن  والتي  ويعد هذا المتطلب من أهم متطلبات إعداد المواطن الرقمي ألظرار للمخاطر الكبيرة الناجمة

 تهدد ا فراد والمعتمعات والدول.

 م( في التطوع الرقمي:02٠2متطلبات إعداد المواطن الرقمي في رؤية ) -رابعاا 

م( الإن لنا دورار م ئرار وإسففهاما كبيرار في العم  الخيري ٠٢٠٢جاء في رؤية المملكة العربية السففعودية )

على أن قيم العطاء والتراحم والتعاون والتعاطت راسففففففخة العذور محليفار وإقليميفار وعفالميار. وفي ذلك أكبر دلي  

 فينا، غير أن هذه المعهودات تحتاي إلى تطوير إطارها الم سسي والتركي  على تعظيم النتايج ومماعية ا ئرال

أليا  ٠٠م( إلى تطوير معال العم  التطوعي، ورفع ألسففففففبة عدد المتطوعين من ٠٢٠٢كما تطمح رؤية )

م(، وتعدد معابت التطوع ولع  من أبرزها في العصففففففر الحالي ٠٢٠٢ون متطوع قبف  ألهاية عام )فقح إلى ملي

 التطوع الرقمي.

http://www.ajrsp.com/
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ويهفدف التطوع الرقمي إلى تمكين المعتمع بكففاففة أطيففافف  من اسففففففتخفدامفات التقنيفة والرفع من كيفاءتهففا 

ب وسفففففاي  وأدوات النشفففففر والتدري وتع ي  من قدرات ا فراد من خالل تكثيت التوعية التقنية في المعتمع عبر

(، ومن أبرز المبادرات في هذا ٠٢٠١والتفيهيف  للمتطوعين والمتطوعفات في كفاففة أألحاء المملكة )السففففففبيعي، 

المعفال مبفادرة )العطفاء الرقمي( وهي مبفادرة تخصففففففصففففففيفة غير ربحيفة برعفايفة وزارة ابتصففففففابت وتقنية 

ع أفراد المعتمع، وقد جعلت تفففففعارها المعار لنشفففففر الوعي المعلومات، تهدف إلى ألشفففففر الوعي الرقمي بين جمي

الرقمي ومحو ا ميففة الرقميففة بين جميع أفراد المعتمعال، وقففد سففففففعففت لتحقيق هففدفهففا عير منصفففففففات التففدريففب 

وهي أحد وسفففاي  التعليم السفففريع عن بعد لتصففف  إلى أكثر عدد ممكن من المسفففتييدين بشفففك  معاألي  ابلكتروألي

 (./https: //attaa. sa، ٠٢٠١ )موقع العطاء الرقمي،

ويتمح مما سبق اهتمام المملكة العربية السعودية بالعطاء التطوعي الرقمي، مما ي كد على أهمية إعداد 

 المواطن الرقمي الذي يتمتع بالمهارات التقنية الالزمة والتي تمكن  من خدمة المعتمع من خالل ابألترألت.

ففالعمف  التطوعي التقني يعني الالمهام التطوعية التي تتم بصففففففورة كلية أو في ج ء منها، خالل تففففففبكة 

المعلومات الدولية ابألترألت، سففواء من البيت أو من العم ال، ويعرف أيمففا باسففم التطوع ابلكتروألي، والتطوع 

 -اسففففففتخدام  لتقنيات ابألترألت المختلية ا ون بين، أن هفذا النوع من التطوع قفد أتفاح لنا الكثير من الممي ات ب

فالتطوع ابلكتروألي التقني يوفر فرصفففة وصفففول لقدر أكبر من المعتمع لم ألكن لنصففف  إلي  من خالل الوسفففاي  

التقليدية للتطوع، وهذا ب يلري أهمية التطوع الميداألي إألما يكمل  ويدعم ويايي ، وقد يتمكن المتطوع ابلكتروألي 

يسففتطيع المتطوع العادي القيام ب ، سففواء على مسففتوى طرح ا فكار أو المشففاريع، أو حشففد من أن يحقق ما ب 

 (.٠٢٠٢الدعم أو التيييد لها، أو تقديم الدورات وابستشارات، أو ألشر الخير وتعميم  )كردي، 

لة ووتوفر التقنية الحديثة الوسفاي  وا سفاليب التي تمكن المتطوعين من خدمة معتمعهم بصورة أكثر سه

من السفابق عن طريق إألشفاء المعموعات التطوعية على برامج التواصف  الحديثة )مث  الواتس أ ( التي تساعد 

على التنسيق بين أعداد كبيرة من المتطوعين، وتسهم في تبادل ا فكار التطوعية وألشرها على ألطاق واسع، كما 

خالل الم سففسففات الحكومية الموئوقة عبر الهواتت أن التقنية الحديثة سففهلت ليفراد التبرع وخدمة المعتمع من 

 الذكية.

والعطاء التطوعي الرقمي يتم على كافة وسففاي  التواصفف  ابجتماعي )كالييس بور، وتويتر( ومن خالل 

هذه البرامج يتم ألشففر المنشففورات والترريدات التي تع ز التالحم الوطني، ومن المهم أن يتمي  المواطن الرقمي 

  من تحلي  المنشففففففورات والترريدات المهددة ليمن اليكري بشففففففك  عام، ويتطوع للرد عليها بحس ألقفدي يمكنف

 للحياي على ا من في وطن ، والحياي على تماسك النسيج ابجتماعي الوطني.
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 الخالصة

 

تناولت الدراسففففففة الحالية مياهيم المواطنة الرقمية وعناصففففففرها، وتطرقت إلى تعريت المواطن الرقمي 

وأبرز خصفففففايصففففف  التي من خاللها تم اسفففففتخالا أبرز المتطلبات بعداد المواطن الرقمي في ضفففففوء رؤية 

م( التي اهتمت بقيم المواطنة الرقمية، وتدريب المواطنين في السففففففعودية على المهارات التقنية المواكبة ٠٢٠٢)

 مع القواعد والقواألين للمواطنة الرقميةللعفالم الرقمي، وذلفك في إطفار حماية أمنية، وقواألين رقمية وقواعد تتيق 

العالمية التي تهدف إلى تع ي  ابسففففففتخدام ا مث  للتكنولوجيا الرقمية وذلك عبر اليمففففففاء ابلكتروألي الذي يعد 

سففففاحة لتبادل المعلومات وا فكار والخبرات العلمية في عطاء رقمي ممي  سففففاعد على تطور العلوم والمعارف 

في ح  بعم المشففففكالت التي تعاألي منها بعم الدول واسفففففهم في تقدمها وتطورها في ابألسففففاألية، كما أسففففهم 

 معابت عديدة.

ولتحقيق متطلبفات إعفداد المواطن الرقمي يمكن ابسففففففتيفادة من التعفار  العفالمية في هذا الشففففففين، وقد 

ت العالمية في ( التي حللت ابتعاها١٤، ٠٢٠١تناولت الدراسفففات بعم هذه التعار  ومنها دراسفففة )تفففعبان، 

 المواطنة الرقمية إلى ئالئة اتعاهات، وهي علی النحو التالي:

اتعفاه يرك  على دمج ميهوم المواطنة الرقمية في النظم التعليمية التدريس موضففففففوعات خاصففففففة   -٠

بفالمواطنففة الرقميففة للطال  في المففدارر في إطففار منهج التربيففة الرقميففة، وتتبنى هففذا ابتعففاه كفف  من الوبيففات 

 متحدة ا مريكية وكندا.ال

اتعفاه يرك  على تعميم تدريس المواطنة الرقمية للطال  مع تدريب أولياء ا مور والمعلمين عليها   -٠

 وفق خطة وطنية متكاملة، وتتبنى هذا ابتعاه أستراليا.

اتعاه يرك  على دراسفة إحدى قمفايا المواطنة الرقمية، وهي تعليم السالمة على ابألترألت، وتتبنى   -٠

 ا ابتعاه ك  من فرألسا والمملكة المتحدة .هذ

 

 النتائج والتوصيات والم ترحات

 النتائج:

 

م( اهتمت بدعداد المواطن الرقمي قيميار ومهاريار، ٠٢٠٢اتمح أن رؤية المملكة العربية السعودية )  -٠

 ووضعت القواألين التي تكي  ل  ا من الرقمي، وتشعع  على العطاء واببداع.

المواطنة الرقمية يكتسفففب زخمار عالميار لت ايد اسفففتخدام ابألترألت إلى ئالئة مليار تبين أن موضفففوع   -٠

مسفتخدم، مع يهور بعم ابسففتخدامات المسفيئة في العالم الرقمي والتي تسففعى الدول إلى الحد منها عن طريق 

 القواألين الرقمية.

ور هي: القيم كشففففففيت الدراسففففففة عن أن متطلبات إعداد المواطن الرقمي تصففففففنت على أربع محا  -٠

 ا خالقية، والمهارات الرقمية، وا من الرقمي، والتطوع الرقمي.

تبين أن ك  محور من المحاور ا ربعة يحتوي على قيم، ومهارات عديدة أسفففاسفففية وفرعية، تكون   -٤

 في معملها مواطن رقمي مس ول، يلت م با خالق الرقمية.

http://www.ajrsp.com/
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قفان المهفارات في ا من الرقمي، ألظرار إلى اتمففففففح أن من أهم متطلبفات إعفداد المواطن الرقمي ات  -٨

 تصاعد العرايم ابلكتروألية وتنوعها على المستوى الشخصي والحكومي والدولي.

 

 

 التوصيات:

 تيعي  التعاون بين العامعات في تداول البرامج التي تسهم في إعداد المواطن الرقمي.  -٠

 تحقيقها.تصميم دراسات بحثية عن احتياجات المواطن الرقمي ومعوقات   -٠

على جميع أفراد المعتمع تحمف  مسفففففف ولياتهم في تنمية مهارات إعداد المواطن الرقمي: اآلباء في   -٠

 منازلهم، والمعلمين في فصولهم، والقادة في معتمعاتهم.

 تقديم الدورات والبرامج والملتقيات التي تسهم في إعداد المواطن الرقمي.  -٤

 

 الم ترحات:

 ابلكتروألية في المعتمع السعودي.دراسة عن واقع العرايم   -٠

 تصميم برألامج تربوي لطال  العامعات عن متطلبات تكوين المواطن الرقمي.  -٠

 دراسة عن دور م سسات التربية في إعداد المواطن الرقمي.  -٠

 الكشت عن مدى توافر متطلبات ومهارات المواطن الرقمي لدى طال  العامعات السعودية.  -٤

 

 

 قائمة المصادر والمراجع

م(. الأئر الثورة الرقمية وابسفففففتخدام المكثت لشفففففبكات التواصففففف  ٠٢٠٢بشفففففير، حاي جيدور. )  -٠

ابجتماعي في رسففففم الصففففورة العديدة لميهوم المواطنة: من المواطن العادي إلى المواطن الرقميال. دفاتر 

 .٠٨ كلية الحقوق والعلوم السياسية، ع -السياسة والقاألون، الناتر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

م(. الدور الم سفسفة التربوية فى غرر قيم المواطنة الرقمية:تصور ٠٢٠٤الع ار، هالة حسفن. )  -٠

-٤٠١، ا ا ٨٢مقترحال. دراسفات عربية في التربية وعلم النيس، الناتر: رابطة التربويين العر ، ع 

٠١٨. 

م(. المسفففففتوى معرفة معلمى الدراسفففففات ابجتماعية بيبعاد ٠٢٠٢الحصفففففري، كام  دسفففففوقي. )  -٠

المواطنة الرقمية وعالقتة ببعم المتريراتال. المعلة العربية للدراسففففففات التربوية وابجتماعية. الناتففففففر: 

 .٠٤٠-١١، ا ا ١معهد الملك سلمان للدراسات والخدمات ابستشارية، ع  -جامعة المعمعة 

كرمة م(. المواطنة الرقمية.. والمناهج التعليمية. صفففففحيية مكة الم٠٢٠١الذويخ، ألورة صفففففالح. )  -٤

 /https://makkahnewspaper.com/article ابلكتروألية، تم ابسترجاع على الرابح: 

م(. مدى إدرار أولياء ا مور  دوارهم الرامية إلى تع ي  سففالمة ا طيال ٠٢٠٤رتففاد، أحمد. )  -٨

(، كلية البنات لآلدا  والعلوم ٠، ع )على تففففففبكفة ابألترألفت ودرجة ممارسففففففتهم لها. معلة العلوم التربوية

http://www.ajrsp.com/
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 والتربية، جامعة عين تمس.

م(. الالتطوع الرقمي )عطاء(ال. جريدة الرياض، تم ابسترجاع ٠٢٠١السبيعي، عبدهللا محمد. )  -٢

  http://www.alriyadh.com/1684951 على الرابح:

م(. الدرجفة الوعي بميهوم ٠٢٠١السففففففليحفات، روانت فيفاض، روان. )السففففففرحفان، خفالفد عليت   -٠

المواطنة الرقمية لدى طلبة مرحلة البكالوريور في كلية العلوم التربوية بالعامعة ا ردأليةال. معلة دراسات 

 .٠٠-٠١، ا ا ٠، ع٤٨العلوم التربوية. مج

م(. الأبعاد المواطنة الرقمية بمناهج التربية الوطنية بالمرحلة ٠٢٠٢سففالم، باسففم صففبري محمد. )  -١

،  ٠١كلية التربية بقنا، ع -الثاألوية: دراسفففة تقويميةال، معلة العلوم التربوية، الناتفففر: جامعة جنو  الوادي 

٠١ ، 

 .٠٠٠ - ٤٠٢ا ا

في دعم المواطنة الرقمية لدى طال   م(. الدور وسفففففاي  ابعالم العديدة ٠٢٠٢السفففففيد، محمد. )  -١

 .٠٠العامعةال. معلة بحول العالقات العامة الشرق ا وسح. ع 

م(. المعايير التربية على المواطنة الرقمية وتطبيقاتها ٠٢٠٤ترف، صبحيت الدمرداش، محمد. )  -٠٢

 في المناهج المدرسيةال. جامعة المنوفية، الم تمر السنوي السادر.

م(. الفاعلية تنوع ألمح المهمة لتعليمية وطريقة التوجي  في ٠٢٠١) الشففففففريت، بفاسففففففم بن ألايت.  -٠٠

المكتبففات الرقميففة على تنميففة مهففارات البحفف  ابلكتروألي وقيم المواطنففة الرقميففة لففدى طلبففة العففامعففات 

اال. المعلة التربوية الدولية المتخصصة. مج  .٠٤٠-٠٠١، ا ا ٠، ع١السعودية: جامعة طيبة أألموذجر

م(. الرؤية مقترحة لتع ي  قيم المواطنة الرقمية لطال  ٠٢٠١القادر محمد. )تففففففعبان، أماألي عبد  -٠٠

التعليم قب  العامعى فى ضفففففوء ابتعاهات العالمية المعاصفففففرةال. مسفففففتقب  التربية العربية، المرك  العربى 

 للتعليم.

 الصايغ، ) .ت(. الال تيصي  التاريخي لميهوم المواطنةال. مرك  الدراسات ابقليمية.  -٠٠

م(. الوعي أفراد ا سفففرة بميهوم ا من السفففيبراألي ٠٢٠١وفاء بنت حسفففن عبدالوها . )صفففايغ،   -٠٤

وعالقت  باحتياطاتهم ا منية من العرايم ابلكتروأليةال. المعلة العربية للعلوم ابجتماعية، الناتففر: الم سففسة 

 ٠١ - ٠٢، ا ا ٠،ي٠٤العربية لالستشارات العلمية وتنمية الموارد، ع

دراسفففففففة  –(. الالمواطنففة الرقميففة في كتففب التربيففة الوطنيففة والمففدأليففة ٠٢٠٠)الطوالبففة، هففادي.   -٠٨

 .٠٢١-٠١٠، ا ا٠٠، ع ٠تحليليةال. المعلة ا ردألية في العلوم التربوية. مج

م( الدور المنففاهج الففدراسففففففيففة في تع ي  ٠٢٠١الععمي، عمففارت الهنففدال، دبلت العتفف ، محمففد، )  -٠٢

ألظر الطال  في ضوء بعم المتريراتال، معة البح  العلمي المواطنة الرقمية في دولة الكويت من وجهة 

 .٤٤٠-٤٠٠، ا ا٠١، ع١في التربية. جامعة عين تمس، ي
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م( دور م سفففسفففات التعليم العالي في تع ي  ئقافة ٠٢٠١العريشففي، جبري ت الدوسفففري، سففلمى، )  -٠٠

، ا ٠، ع٠٤ية، مج أمن المعلومفات في المعتمع، معلفة مكتبفة الملفك فهفد الوطنية. مكتبة الملك فهد الوطن

 .٠٠٠ -٠٢٠ا 

م(. الأين المواطن الرقمي مع ئورة التكنولوجيففا المتطورة وابألترألففت؟ال، ٠٢٠١ع و، جميفف . )  -٠١

 https://icdlarabia.org/Ar/2015-01-11موقع أي سي دي العربية، تم ابسترجاع على الرابح: 

، الرياض: ٤م(. الالمدخ  إلى البح  في العلوم السلوكيةال. ط٠٢٢٢صالح بن حمد. ) العسفاف،  -٠١

 (.٠٢٢العبيكان )ا

م(. المدى تمففففففمين قيم المواطنة الرقمية في مسففففففاق التربية ٠٢٠١العموش، ريم سففففففمرين. )  -٠٢

ة يالوطنية من وجهة ألظر أعمفففاء هيئة التدريس والطلبة في جامعات إقليم الشفففمالال. رسفففالة ماجسفففتير، كل

 .١١-٠العلوم التربوية، ا ردن، ا ا

م(. الالمسففف ولية الدولية الناتفففئة عن الهعمات السفففيبراألية فى ٠٢٠١العيسفففى، طالل ياسفففين. )  -٠٠

 -ضففوء القاألون الدولى المعاصففرال. معلة ال رقاء للبحول والدراسففات ابألسففاألية. الناتففر: جامعة ال رقاء 

 .١٨ -١٠، ا ا ٠، ع٠١عمادة البح  العلمي، مج 

م(. الالمواطنفففة الرقميفففة في يففف  رؤيفففة ٠٢٠١ليراي، منى عبفففدهللات والعريسففففففي، ألورة. )ا  -٠٠

 م(ال تم ابسترجاع على الرابح:٠٢٠٢)

https://sites.google.com/site/digitalcitizenship2020/home 

م(. المدى تمففمن قيم المواطنة الرقمية في مقرر تقنيات التعليم من ٠٢٠١ر. )القحطاألي، أم  سففي  -٠٠

، ٠، ع٠٢وجهة ألظر أعمفففاء هيئة التدريسال. معلة العامعة ابسفففالمية للدراسفففات التربوية والنيسفففية. مج

 .١٠-٨٠ا

م(. الالعم  التطوعي ابلكتروأليال. موقع الكناألة، تم ابسترجاع على ٠٢٠٢كردي، أحمد السيد، )  -٠٤

 https://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/129432رابح: ال

م(. المسففففففتوى معرفففة معلمي ريففاض ا طيففال بففالمملكففة العربيففة ٠٢٠١محرور، غففادة كمففال. )  -٠٨

، ا ٠١، ع٨العلمي في التربية. جامعة عين تففففمس، يالسففففعودية بابعاد المواطنة الرقميةال. معلة البح  

 .٨٤٠-٨٠٨ا

م(، المستوى المواطنة الرقمية لدى عينة من طلبة جامعة ٠٢٠٠المصري، مروانت تعت، أكرم )  -٠٢

عمادة  -فلسففطين من وجهة ألظرهمال. معلة جامعة فلسففطين ليبحال والدراسففات، الناتففر: جامعة فلسففطين 

 .٠١٠-٠٢٢، ا ا٠، ع ٠مج الدراسات العليا والبح  العلمي، 

م(. العرايم المعلوماتية:خصفففايصفففها وكييية مواجهتها قاألوأليار. ٠٢٠٠المقصفففودي، محمد أحمد. )  -٠٠

 .٠٠٠ -٠٢٠، ا ا ٠٢، ع٠٠المعلة العربية للدراسات ا منية، جامعة ألايت للعلوم ا منية، مج 

 زيع، القاهرة.م(. الالمواطنة الرقمية. دار السحا  للنشر والتو٠٢٠٠المالح، تامر )  -٠١

 ، دار صادر:بيروت.٠ه(. لسان العر ، ط٠٤٠٤ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي. )  -٠١
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م(. الدرجة تمث  طالبات الكليات ابألسففاألية بعامعة ا ميرة ألورة ٠٢٠١الموزان، أم  بنت على. )  -٠٢

وية. لوم الترببنفت عبفدالرحمن لقيم المواطنة الرقمية مع تصففففففور لدور العامعة في تع ي  قيمهاال. معلة الع

 جامعة ابمام محمد ابن سعود ابسالمية.

٠٠-  Stimpson Keith( ،معموعففة أدوات المهففارات الرقميففة. تقرير ابتحففاد ٠٢٠١، واخرون .)م

 الدولي لالتصابت.
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