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»املواطنون الرقمّيون« مصطلٌح 
جديد  يف املجتمع الرقيّم، أطلقه 

 Marc( خبري التقنّي�ة مارك برينسكي
Prensky( عام 2001.  وقد تطّور 

هذا املفهوم عندما أصبحت الهواتف 
الذكّية املتصلة باإلنرتنت جزءًا 

أساسّيًا من احلياة اليومّية.

االستخدام  تعين  الرقمّية  واملواطنة 

الشعّب املسؤول واألخاليّق واآلمن من جانب 

واالتصاالت،  املعلومات  لتقني�ة  األفراد 

املحلي،  املجتمع  يف  أعضاًء  بوصفهم  وذلك 

ومواطني يف املجتمع العاليم. 

الستخدام  املضطرد  االزدياد  ومع 

الرقمّية  املواطنة  أهّمّية  تزداد  التكنولوجيا، 

التعليمّية  املؤسسات  عاتق  على  ويقع 

فال  قيمها،  تدريس  مسؤولية  والتربوّية 

يمكن أن يصبح الفرد مواطنًا رقمّيًا مسؤواًل 

على  لزامًا  وصار  التعليم.  طريق  عن  إال 

جديدة  بمهارات  التعامل  املؤسسات  هذه 

فمن  رقمّيًا،  جياًل  حتتضن  ألّنها  ومختلفة، 

الرقمّية  املواطنة  قيم  تعليم  خالل 

رقمّيًا.  العصر  مع  املجتمع  يتواءم 

تعليم  يف  كبري  دور  أيضًا-  ولألهل- 

قيم املواطنة الرقمّية، وذلك عن طريق 

الرقيّم،  التنّمر  من  أوالدهم  حماية 

ومراقبة سلوكهم على مواقع التواصل 

املواضيع  على  واإلشراف  االجتماعّي، 

اليت يتفاعلون معها، والتحديد الصارم 

للوقت املتاح الستخدامها. وخاّصة مع 

ازدياد معدل استخدام مواقع التواصل 

تبّي  فقد  %9؛  بنسبة  االجتماعّي 

حبسب تقرير موقع )we are social(   أّنه يف 

مطلع العام 2019،  أصبح %45 من سكان 

العالم يعيشون يف العالم االفرتايّض. 

هذه  من  األكرب  النصيب  وللشباب 

النسبة؛ فمواقع التواصل االجتماعّي خلقت 

ماليي  معها  يتفاعل  افرتاضّيًة  مجتمعات 

هذه  وشّكلت  العالم،  أحناء  كافة  من  الناس 

والتكوين  السلوك  يف  مهّمًا  تغرّيًا  الثورة 

ونظرًا  املجتمع.  يف  للفرد  واملعريّف  الثقايّف 

لسلوكّيات  وإنت�اجها  التقنّي�ات،  هذه  لتأثري 

سلبّي�ة وإجيابّي�ة، ظهرت حاجة ماسة لوجود 

سياسات وقائّي�ة وأخالقّيات رقمّية وقواني 

تضبط استخدام مواقع التواصل االجتماعّي. 

الرقمّية  املواطنة  قيم  تقسيم  تّم  وقد 

وفقًا  فئات  ثالث  ضمن  محاور،  تسعة  إىل 

للهدف من كل محور. 

أواًل: احرتام النفس واحرتام اآلخرين: 

تتضمن هذه الفئة معايري السلوك الرقيّم، 

والسلوكّيات  القواعد  من  مجموعة  وهي 

أنت في المجتمع الرقيّم
تعّرف على قيمه

ماجستري يف اإلعالم اجلديد ـ  لبن�انآالء شمس الدين
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املؤسسات  يف  تعليمها  جيب  اليت 

حىت  العمرّية  املراحل  ملختلف  التعليمّية 

مكانًا  االجتماعّي  التواصل  مواقع  تصبح 

خاليًا  افرتاضّيًا  ومجتمعًا  للجميع،  آمنًا 

اآلخرين  واستغالل  الرقيّم  التنّمر  من 

واإلساءة إليهم. 

كما تتضّمن هذه الفئة الوصول الرقيّم 

وذلك  املجتمع،  وأفراد  املتعلمي  ة 
ّ
لكاف

االقتصادّية  أوضاعهم  عن  النظر  بغض 

واالجتماعية، فاملواطنة تتطّلب املشاركة 

واإلقليمّية  املحّلّية  املجتمعات  يف 

يف  الشباب  دور  لتعزيز  وذلك  والوطنّي�ة؛ 

الرقيّم  تطوير املجتمع. ويتحقق الوصول 

للمؤّسسات  املناسب  التمويل  خالل  من 

التعليمّية الرسمّية والتطوير األكادييّم يف 

املناهج التعليمّية بما يتن�اسب مع العصر 

الرقيّم. 

الوصول  يضبط  قانون  من  بد  وال 

االفرتايّض،  العالم  يف  والسلوك  الرقيّم 

أهم  من  ُيعّد  الرقيّم  القانون  فإّن  لذا 

محاور املواطنة الرقمّية، وهو من القيود 

للتكنولوجيا.  استخدامنا  م  كِّ
ُ

حت اليت 

التواصل  مواقع  سّهلت  أن  فبعد 

السرقة  عملّيات  من  االجتماعّي 

واالعتداء  واالنتحال  والفكرّية،  العلمّية 

إىل  باإلضافة  التجارّية  العالمات  على 

على  التعّدي  مثل:  املعلوماتّي�ة  اجلرائم 

معلوماتهم  واخرتاق  اآلخرين  هوّية 

يقوم  بهم...  والتضليل  الشخصّية 

األفعال  لهذه  حد  بوضع  الرقيّم  القانون 

قبل  من  والتوعية  التعليم  خالل  من 

املدرسة واجلامعة واملجتمع. 

ثاني�ًا: التواصل مع اآلخرين: 

عملّية  الذكّية  الهواتف  سّهلت 

لكّنها  اآلخرين،  مع  والتواصل  االتصال 

التب�ادل  أبرزها  عديدة  مشاكل  خلقت 

عن  وينتج  وحفظها.  للمعلومات  الرقيّم 

ابزتاز  عملّيات  األحيان  من  كثري  يف  ذلك 

السلوك  هذا  حيدث  ما  وعادة  وتهديد. 

على  اخلاّصة  الدردشة  خدمة  عرب 

والواتساب  واإلنستغرام  الفيسبوك 

املكتوبة  املعلومات  حفظ  ر 
ّ
توف اليت 

بّد من االنتب�اه  والصوتّي�ة والصور. لذا ال 

إذا  خاّصة  اآلخرين،  مع  التواصل  يف 

إرسال  عدم  على  واحلرص  غرباء،  كانوا 

معلومات شخصّية لهم عرب هذه املواقع. 

تقوم  أن  التربوّية  املؤسسات  وعلى 

بالتوعية من مخاطر هذا السلوك. 

الرقمية  األمية  محو  مفهوم  يتوقف  ال 

الرقمية  املواطنة  محاور  أحد  يمّثل  الذي 

الستخدام  األساسية  املهارات  على 

بن�اء  إىل  يتعداه  بل  الرقمية،  التقني�ات 

عند  املعلومات  اكتشاف  على  القدرة 

الوصول  كيفّية  وحتديد  إليها،  احلاجة 

واستخدامها  صّحتها  من  والتحّقق  إليها 

كبريًا  دورًا  املدارس  وتلعب  فّعال.  بشكل 

استخدام  على  الطالب  قدرات  تنمية  يف 

مواقع التواصل االجتماعّي. 

ثالثًا: حماية النفس وحماية اآلخرين: 

إّن ازدياد االعتماد والتبعية على مواقع 

حتدّيات  أظهرت  االجتماعّي  التواصل 

شبكات  أمن  تواجه  جديدًة  ومخاطَر 

هذه  وصارت  التحتّي�ة،  وبن�اها  االتصال 

ومراقبة  جرائم  لتنفيذ  تستخدم   املواقع 

اختاذ  من  بّد  ال  لذا  ومالحقتهم؛  اآلخرين 

التدابري الالزمة لضمان الوقاية واحلماية 

بأعضاء  الوثوق  يكفي  وال  الرقمّية، 

هو  الرقيّم  واألمن  االفرتايّض.  املجتمع 

جزء من قيم املواطنة الرقمّية وحىت حنيم 

أنفسنا رقمّيًا ال بّد أن يتوافر برنامج حماية 

من الفريوسات، وأن ال حنتفظ بمعلومات 

الهواتف  على  شخصّية  وصور  مهّمة 

الوقائّي�ة  التدابري  ومن  الذكّية.  واللواحئ 

املوقع،  حتديد  خاّصّية  استخدام  عدم 

مواقع  على  املعلومات  إرسال  وعدم 

األصدقاء االفرتاضّيي. 

إّن معدل الوقت الذي يقضيه الفرد على 

حوايل  يبلغ  االجتماعّي  التواصل  مواقع 

حسب  وذلك  يومّيًا،  ونصف  ساعات   6

 we( موقع  أصدره  الذي  التقرير  نفس 

استخدامها  كرثة  وإّن    ،)are social
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والنفسّية  العقلّية  الصّحة  على  تؤّثر 

والبدنّي�ة لألفراد، فقد يصاب بعضهم بتلف 

العقل  ويجعل  الدماغ،   وظائف  بعض  يف 

الطويلة  بالذاكرة  يرتبط  خاماًل خاّصة يف ما 

الفرد  انطواء  إىل   تؤّدي  قد  أّنها  كما  املدى، 

عندما  سّيما  وال  الكآبة،  معدالت  وازدياد 

الدراسات  وأشارت  مدمنًا.  الفرد  يصبح 

أنتجها  ثّمة أعراضًا مرضّية وسلوكّية  أّن  إىل 

عالم  ويف  االفرتاضّية    املواقع  على  اإلدمان 

والتشويش  األرق  ومنها  اإللكرتويّن،  اخليال 

املهارات  وفقدان  الذاكرة  انتظام  وعدم 

الواجب  من  لذا  والالمسوؤلّية.  االجتماعّية 

من  والتقني  سليمة،  صّحّية  عادات  تبيّن 

ما  وهو  الوسائل،  لهذه  املفرط  االستخدام 

الرقمّية  والسالمة  الصحة  قيمة  به  تهتّم 

إىل  الشباب  وحيتاج  الرقمّية،  املواطنة  يف 

االستخدام  على  واملستمر  الدائم  التوجيه 

املسؤول للتكنولوجيا. 

بنشر  الكفيلة  هي  التعليم  منظومة  إّن 

مفهوم املواطنة الرقمّية من خالل مساعدة 

األمور  وأولياء  عمومًا  والتربويّي  املعلمي 

من  معرفته  الطالب  على  جيب  ما  فهم  على 

مناسب.  بشكل  التكنولوجيا  استخدام  أجل 

أداة  مجرد  من  أكرث  هي  الرقمّية  فاملواطنة 

الشباب  إلعداد  وسيلة  هي  تعليمّية، 

واملشاركة  واملسؤول  السليم  لالخنراط 

أّن نشر  الرقيّم. وال شّك  الفاعلة يف املجتمع 

واملدرسة  البيت  يف  الرقمّية  املواطنة  ثقافة 

جيب  ملّحة،  ضرورة  أصبح  واجلامعة 

بالتعاون  ومشاريع  برامج  إىل  تتحّول  أن 

واملؤّسسات  املديّن  املجتمع  جمعّيات  مع 

اإلعالمّية، حىّت نستطيع حماية مجتمعاتن�ا 

للتكنولوجيا،  املزتايدة  السلبّي�ة  اآلثار  من 

يف  للمساهمة  منها  املثلى  االستفادة  وتعزيز 

تنمية مجتمع املعرفة.                           

تربية بقعة


