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شــهد عصــران احلــايل تطــورات متالحقــة يف تكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات 
رافقهــا تغــر يف قــدرات االفــراد يف التعامــل مــع التكنولوجيــا حنــو الســهولة واليســر 

والســرعة يف عمليــات التواصــل والوصــول اىل مصــادر املعلومــات. 
     وممــا ال شــك فيــه ان هــذه الثــورة التكنولوجيــة احلديثــة نتــج عنهــا ســلوكيات تباينــت 
بــن اإلجيابيــة إذا مــا اســتغلت علــي الوجــه األمثــل، والســلبية إذا متــرد مســتخدموها علــى 
القواعــد األخالقيــة والضوابــط القانونيــة الــي تنظــم شــئون احليــاة اإلنســانية، والفــارق 

بينهمــا كيفيــة اســتخدام الفــرد هلــا .
التقنيــة  مــن مجيــع جوانبهــا  هبــا ودراســتها  الثــورة تســتحق االهتمــام  هــذه  فــإن  لــذا 
والنفســية ملعرفــة مــدى أتثرهــا علــى اجملتمــع حيــث اشــارت اإلحصــاءات 
والدراســات اىل تزايــد الدالئــل اىل اخطــار التكنولوجيــا وإســاءة اســتغالهلا، 
لــذا فنحــن يف امــس احلاجــة اىل وجــود سياســة وقائيــة حتفيزيــة وقائيــة ضــد 
اخطــار التكنولوجيــا، وحتفيزيــة لالســتفادة املثلــى مــن اجيابياهتــا . ومــع ازدايد 
مســتخدمي التكنولوجيــا يف العــامل أصبــح هنــاك حاجــة ملحــة للحديــث عــن 

االســتخدام املســئول للتكنولوجيــا.  
فقــد أكــد )ســامل،٢٠٠٢()1( ان حيــاة االنســان قــد أصبحــت اكثــر ارتباطــا 
العالقــات  الرقميــة  التكنولوجيــا  شــكلت  ،حيــث  التكنولوجيــة  ابالجهــزة 
الدوليــة ، واصبــح امــن املعلومــات احــد اركان االمــن القومــي ملعظــم دول 

العــامل ، الســيما مــع ازدايد اعــداد مســتخدمي االنرتنــت. 
ومــن هــذا املنطلــق ظهــر مصطلــح جديــد أصبــح يكتســب زمخــا واهتمامــا 

كبريــن يف مجيــع احنــاء العــامل وهــو مصطلــح »املواطنــة الرقميــة« .

درجة وعي الشباب الجامعي المصري لمفهوم 
ومحاور المواطنة الرقمية
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مفهوم املواطنة الرقمية :
هــي تفاعــل الفــرد مــع غــره ابســتخدام األدوات واملصــادر الرقميــة مثــل احلاســوب بصــوره 
مــن  العديــد  االخريــن ابســتخدام  مــع  لالتصــال  املعلومــات كوســيط  املختلفــة وشــبكة 
الوســائل كاملواقــع واملــدوانت وشــبكات التواصــل االجتماعــي مراعيــا القواعــد والضوابــط 
املتبعــة يف االســتخدام األمثــل والقــومي للتكنولوجيــا فهــي  واألعــراف واملعايــر واملبــادئ 

ابختصــار »التعامــل الذكــي مــع التكنولوجيــا«.

كمــا تعــرف »املواطنــة الرقميــة« حســب املنهــج األســرتايل فتعــي بتزويــد الطالــب برتســانة 
مــن املهــارات يف جمــال اســتخدامات تويــرت والتدويــن االليكــرتوين والفيســبوك، إضافــة اىل 
اكســابه القــدرة علــى اســتخدام بعــض املواقــع الشــهرة االليكرتونيــة الشــهرة لغــرض التعلــم 
والدراســة .فمنهــج املواطنــة الرقميــة يعلــم الطالــب كذلــك مهــارات حموريــة مثــل مهــارات 
اثــراء معرفتــه بثقافــة بــالده  البحــث والتواصــل ،ومهــارات حــل املشــكالت إضافــة اىل 

واترخيهــا وتعزيــز إميانــه بقيــم احلريــة والعدالــة والدميقراطيــة) حســان،٢٠١٤(.)2(

وتتعدد مراحل تنمية املواطنة الرقمية لتشمل اآليت : 
)3()Ribbly&baily,2004(

1 .awareness :مرحلة الوعي
الوعــي يعــي اهنمــاك الطــالب يف ان يكونــوا مثقفــن تكنولوجيــا، ففــي هــذه املرحلــة، 
يصبــح التثقيــف أوســع مــن جمــرد إعطــاء املعلومــات واملعــارف األساســية حــول املكــوانت 
املاديــة والربجميــة والرتكيــز علــى عــرض امثلــة لالســتخدام الســيئ والغــر مناســب لتلــك 
املكــوانت املاديــة والربجميــة، وامنــا حيتــاج الطــالب الن يتعلمــوا مــا هــو مناســب ومــا هــو 

غــر مناســب عنــد اســتخدامهم لتلــك التقنيــات الرقميــة احلديثــة .
وان هناك جمموعة من األسئلة يسرتشد هبا للداللة على الوعي وهي:

	 هــل متتلــك الفهــم اجليــد لطــرق عمــل التقنيــات الرقميــة احلديثــة واســتخداماهتا وأتثرهــا
عليــك وعلــى االخريــن ؟

	هل انت على وعي ابملشكالت واألمور املرتبطة إبمكانية استخدام التقنية احلديثة؟
	 هــل انــت علــى وعــي ابســتخدام التقنيــات الرقميــة بطريقــة يقبلهــا معلمــوك ووالديــك

واصدقائــك؟
2 .guided practice :مرحلة املمارسة املوجهة

ان الطــالب جيــب ان يكونــوا قادريــن علــى اســتخدام التكنولوجيــا يف منــاخ يشــجع علــى 
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املخاطــرة واالكتشــاف يف مراحــل متقدمــة، وبــدون املمارســة املوجهــه فإهنــم رمبــا ال يدركــون 
هــذه الطريقــة املناســبة وانــه مــن املمكــن ان نســتعن ابألســئلة التاليــة ملســاعدة الطــالب يف 

التفكــر حــول الطريقــة الــي يعتمــدون عليهــا يف اســتخدام التكنولوجيــا 
عنــد اســتخدامك للتكنولوجيــا هــل تــدرك مــى حتــدث أشــياء غــر مناســبة لــك؟ ملــا 	 

هــذا وملــا ال؟
هل تقدر مقبولية اعمالك على التقنيات الرقمية احلديثة؟ ملا هذا؟ وملا ال؟	 
هــل متيــز بــن االســتخدامات املقبولــة وغــر املقبولــة لألنــواع املختلفــة مــن التقنيــات 	 

الرقميــة احلديثــة؟ ملــا هــذا؟ وملــا ال؟
ما الذي حتتاج ان تفعله لتصبح على وعي مبمارستك للتقنيات الرقمية؟	 
3 .modeling & demonstration :مرحلة النمذجة وإعطاء املثل والقدوة

وهــذا يعــي إعطــاء النمــوذج الواضــح يف االســتخدام املناســب للتكنولوجيــا يف احلجــرة 
الدراســية، علــى ســبيل املثــال ، لــو أنــك معلــم محلــت تليفونــك أثنــاء تواجــدك ابلفصــل 
الدراســي ،فإنــه ينبغــي عليــك اغالقــه او جتعلــه صامتــا اثنــاء ذلــك ،ابإلضافــة اىل انــه 
ميكنــك توجيــه اإلابء مــن خــالل تقــدمي قائمــة أبهــم التوجيهــات حــول التســاؤالت الــي 
ميكن ان ُتطرح يف أذهاهنم يف التعامل املناسب مع أبنائهم أثناء االستخدامات املختلفة 
للتقنيــات الرقميــة احلديثــة والعمــل علــى مناقشــتها معهــم ، فالكبــار حيتاجــون ان يكونــوا 
منــاذج جيــدة للمواطنــة الرقميــة ، كــي يســتطيع الصغــار تقليــد و متابعــة وحمــاكاة النمــاذج 

4 .feedback and analysis :مرحلة التغذية الراجعة وحتليل السلوك
ان املــكان الــذي يتلقــى فيــه الطــالب التعليــم ينبغــي ان ميكــن الطــالب مــن تطبيــق 
ومناقشــة اســتخداماهتم للتقنيــات الرقميــة احلديثــة لــروا كيــف ميكنهــم اســتخدامها بطريقــة 

مناســبة 
وان ذلــك يكــون عــن طريــق امــداد الطــالب ابلتكويــن النقــدي البنــاء للتمييــز بــن الطــرق 
والوســائل الي جيب ان تســتخدم هبا هذه التقنيات الرقمية احلديقة يف املكان الدراســي، 
وكذلــك خارجــه فالشــخص مــن الصعــب ان يفقــد مــا تعلمــه عــن طريــق املمارســة بــل 
تكــون ثوابــت عنــده وتكســبه املهــارات الالزمــة والــي ســتمكنه مــن االســتفادة منهــا يف 

حياتــه 

Digital citizen :املواطن الرقمي
يعرف املواطن الرقمي ابنه ذلك الفرد الذى يستخدم االنرتنت ابنتظام وفعالية، 

ويصنف الفرد مواطنا رقميا عندما يكون متمكنا من استخدام األجهزة الرقمية 
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)القحطاين،٢٠١٨(.
ويذكر )Culatta,2018()4( صفات املواطن الرقمي ابهنا :

متمكن من استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت	 
يستخدم التكنولوجيا للمشاركة يف األنشطة املختلفة	 
يتواصل مع االخرين عرب الوسائل التكنولوجية املختلفة بشكل إجيايب	 
حيرتم اخلصوصية وحرية التعبر يف اجملتمع الرقمي 	 
يُظهر سلوكا أخالقيا يف استخدامه للتكنولوجيا  	 

حماور املواطنة الرقمية )املالح،٢٠١٦()5(:
كوسيلة لفهم املواطنة الرقمية وقضااي استخدام التكنولوجيا فقد حددت منظمة 

ISTE
)International Society for Technology in Edu-

)cation تسعة حماور عامة تشكل الوعي ابملواطنة الرقمية:
الوصول )النفاذ( الرقمي )Digital Access(: املشاركة االليكرتونية الكاملة يف . 1

اجملتمع .
التجارة الرقمية )Digital Commerce(: بيع البضائع وشراؤها إلكرتونيا.. 2
االتصاالت الرقمية )Digital communication(: التبادل االليكرتوين . 3

للمعلومات .
حمو االمية الرقمية )Digital Literacy(: عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا . 4

واستخدام أدواهتا.
اللياقة الرقمية )االتيكيت الرقمي( )Digital Etiquette(: املعاير الرقمية . 5

للسلوك واإلجراءات .
القوانن الرقمية )Digital Law(: املسؤولية االجتماعية على االعمال . 6

واالفعال .
7 .)Digital Rights& Responsibili�  احلقوق واملسؤوليات الرقمية

)ties: احلرايت الي يتمتع هبا اجلميع يف العامل الرقمي .
الصحة والسالمة الرقمية )Digital Health& Wellness(: الصحة . 8

النفسية والبدنية يف عامل التكنولوجيا الرقمية .
اآلمن الرقمي ))Digital Security , )self�protection(: إجراءات . 9

ضمان الوقاية واحلماية الرقمية .
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الدراسات السابقة :
تقتضــي قواعــد البحــث العلمــي مراجعــة الــرتاث العلمــي املتمثــل يف الدراســات الســابقة 
ذات الصلــة مبوضــوع البحــث، فهــي متكــن الباحــث مــن الوصــول اىل املرجعيــة العلميــة الــي 
ســبقه هبــا الباحثــن يف جمــال البحــث والوقــوف علــى أمهيــة حبثــه ومــدى اضافتــه للمكتبــة 
العلميــة كمــا اهنــا تســاعده يف بلــورة مشــكلته البحثيــة واألدوات الــي يعتمــد عليهــا كمــا 
يســتطيع البنــاء علــى مــا ســبقه مــن جهــد علمــي يف نفــس جمــال حبثــه ، مــن خــالل البحــث 

توصلــت الباحثــة اىل جمموعــة مــن الدراســات ذات الصلــة مبوضــوع الدراســة.

الدراسات الي اهتمت ابملواطنة الرقمية وابعادها ومبادئها وكيفية تطبيقها:
دراسة مها انجي )٢٠١٩()6(هدفت الدراسة اىل الكشف عن مدى وعي طلبة 	 

قسم املكتبات والواثئق واملعلومات – جامعة أسيوط ابملواطنة الرقمية وحماورها التسعة 
وتوصلت الدراسة اىل ان درجة الوعي ببعض حماور املواطنة الرقمية لدى الطلبة 

جاءت يف حدود مستوى ممتاز وهي الوصول الرقمي والقوانن الرقمية كما جاءت 
درجة الوعي ابحملاور األخرى يف حدود مستوى جيد جدا وهي ابلرتتيب على النحو 

التايل احلقوق واملسئولية الرقمية والصحة والسالمة الرقمية واالمن الرقمي والثقافة 
الرقمية واالتيكيت الرقمي واالتصاالت الرقمية والتجارة الرقمية وقدرت الدرجة الكلية 

للوعي ابملواطنة لدى الطلبة بدرجة جيد جدا كما تبن ان طبيعة املقررات الدراسية 
يف ختصص املكتبات واملعلومات سامهت يف تشكيل وعي الطلبة  ابلكثر من حماور 

املواطنة الرقمية .
دراســة )الســليحمات،٢٠١٨()7( هدفــت الدراســة اىل التعــرف علــى درجــة الوعــي 	 

مبفهــوم املواطنــة الرقميــة لــدى طلبــة البكالوريــوس يف كليــة العلــوم الرتبويــة ابجلامعــة األردنيــة 
،وقــد اعتمــدت الدراســة علــى املنهــج الوصفــي وطبقــت الدراســة علــى عينــة مــن طــالب 
وطالبــات اجلامعــة األردنيــة وتوصلــت الدراســة اىل ان درجــة وعــي الطلبــة مبفهــوم املواطنــة 
املتقدمــة  الطــالب ابالســاليب  الدراســة بضــرورة توعيــة  الرقميــة متوســطة كمــا اوصــت 
واملختلفــة يف احلمايــة مــن خماطــر املشــاركة يف جمتمــع االنرتنــت مثــل التعامــل مــع حــاالت 

االخــرتاق االليكــرتوين  .
دراســة )القحطــاين،٢٠١٨()8( اســتهدفت الدراســة تعــرف قيــم املواطنــة املتضمنــة يف 	 

مقــرر تقنيــات التعليــم مــن وجهــة نظــر أعضــاء هيئــة الرتيــس جبامعــة االمــرة نــورة وجامعــة 
امللــك عبــد العزيــز ،واختــرت عينــة عشــوائية مــن  أعضــاء هيئــة التدريــس موزعــة علــى ٩ 
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حمــاور للمواطنــة الرقميــة وخلصــت الدراســة اىل ان قيــم اللياقــة الرقميــة والوصــول الرقمــي 
واالتصــاالت الرقميــة وحمــو االميــة الرقميــة والصحــة والســالمة واالمــن الرقمــي متضمنــة 
يف مقــررات تقنيــات التعليــم يف جامعــة االمــرة نــورة بشــكل كبــر بينمــا جــاءت القوانــن 
الرقميــة ضعيفــة والتجــارة الرقميــة منعدمــة  ، واوصــت الدراســة بضــرورة تعريــف الطالبــات 

خبطــوات وإجــراءات اإلبــالغ عــن أي عمــل غــر قانــوين يف اجملتمــع الرقمــي .
دراســة )الصمــادي ،٢٠١٧()9( هدفــت الدراســة اىل معرفــة تصــورات طلبــة جامعــة 	 

القصيــم حنــو املواطنــة الرقميــة ،وســبل تفعيلهــا يف املؤسســات التعليميــة ،وأســفرت النتائــج 
عــن ان تصــورات طلبــة جامعــة القصيــم حنــو املواطنــة الرقميــة وســبل تفعيلهــا يف املؤسســات 
التعليميــة جــاءت  بدرجــة متوســطة ،وعــدم وجــود فــروق دالــة احصائيــا آلثــر متغــري 
اجلنــس ووجــود فــروق دالــة إحصائيــة ملتغــر الكليــة ووجــود فــروق دالــة إحصائيــة ملتغــر 
عــدد ســاعات االســتخدام يوميــا وأوصــت الدراســة بضــرورة اجــراء دراســات مكثفــة حــول 

موضــوع املواطنــة الرقميــة وســبل تفعيلهــا.
دراســة )Stout,2017()10( هدفــت الدراســة اىل تدريــب املعلمــن واالابء بواليــة 	 

تكســاس علــى مبــادئ املواطنــة الرقميــة وغــرس ثقافتهــا والتعريــف هبــا علــى مواقــع االنرتنــت 
التعليميــة واوصــت الدراســة بضــرورة  التواصــل االجتماعــي وكذلــك األنشــطة  ووســائل 
تضمــن املواطنــة الرقميــة داخــل املقــررات الدراســية وختصيــص منهــج دراســي مســتقل هلــا 

أيضــا. 
دراســة) طوالبــة ،٢٠١٧()11(هدفــت الدراســة التعــرف علــى مفاهيــم املواطنــة الرقميــة 	 

يف كتــب الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة ،ومعرفــة مــدى املــام معلمــي تلــك الكتــب هبــا ،خلصــت 
الدراســة اىل ان احملــوران الوصــول الرقمــي واالميــة الرقميــة مهــا احملــوران اللــذان وردت مفاهيمــا 
يف مجيــع كتــب الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة وان مخســة حمــاور مــن اصــل تســعة مل تــرد أي مــن 
مفاهيمهــا اال يف كتــب الرتبيــة الوطنيــة للصــف الثامــن كمــا اشــارت النتائــج اىل تــدين معرفــة 

معلمــي الرتبيــة الوطنيــة واملدنيــة بشــكل كبــر مبحــاور ومفاهيــم املواطنــة الرقميــة .
دراســة )عبــد القــوى،٢٠١٦()12( هدفــت الدراســة اىل التعــرف علــى واقــع املواطنــة 	 

الرقميــة لــدى الطالبــات بكليــة البنــات جامعــة عــن مشــس حيــث اهتمــت الدراســة مبعرفــة 
واقــع املواطنــة الرقميــة مــن خــالل اســتخدام الطالبــات عينــة الدراســة ملوقــع الفيســبوك، 
األمثــل  ابالســتخدام  الطالبــات  مهــارات  ينمــي  مقــرتح  تقــدمي  اىل  الدراســة  وخلصــت 
للتكنولوجيــا الرقميــة ،ومتكــن الطالبــات مــن املواطنــة الرقميــة كمــا اوصــت الدراســة بدعــم 

شــبكة االنرتنــت ابلكليــة وتقــدمي دورات عــن اجلوانــب القانونيــة الرقميــة .
دراســة )احلريب،٢٠١٦()13( هدفت الدراســة اىل معرفة مدى اســهام بعض شــبكات 	 
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التواصــل االجتماعــي يف تعزيــز املواطنــة الرقميــة مــن وجهــة نظــر طالبــات جامعــة االمــام 
حممــد بــن ســعود ،وخلصــت الدراســة اىل ان موقعــي ســناب شــات وتويــرت يســهمان يف 
النشــر  تتمثــل يف ســرعة  الرقميــة ،الهنمــا يضيفــان مهــارات تكنولوجيــة  املواطنــة  تعزيــز 
الدراســة  ،واوصــت  الرقمــي  األمــان  يفتقــدان  لكنهمــا  اخلارجــي  العــامل  مــع  ،والتواصــل 
بضــرورة االســتقادة مــن هــذه املواقــع يف نشــر الثقافــة التكنولوجيــة يف اجملتمــع الســعودي.

دراســة )الشــمرى،٢٠١٦()14(حيث هدفــت الدراســة عــن الكشــف عــن مــدى توفــر 	 
قيــم املواطنــة الرقميــة لــدى معلمــي احلاســب االيل وتقنيــة املعلومــات يف املرحلــة املتوســطة 
والثانويــة وســبل تعزيزهــا ،وقــد أظهــرت النتائــج توافــر قيــم املواطنــة الرقميــة لــدى معلمــي 
احلاســب االيل وتقنيــة املعلومــات يف املرحلــة املتوســطة والثانويــة بدرجــة كبــرة وان ســبل 

تعزيزهــا جــاءت بدرجــة كبــرة جــدا .
دراسة )الزهراين، ٢٠١٥()15( هدفت الدراسة اىل معرفة العوامل املؤثرة على املشاركة 	 

 Ribbleيف جمتمــع التكنولوجيــا ابالعتمــاد علــى معايــر املواطنــة الرقميــة الــي وضعهــا ـ
2014,حيــث قــام الباحــث بتصميــم اســتبانة مت تطبيقهــا علــى طــالب وطالبــات مــن 
جامعــة امللــك عبــد العزيــز واظهــرت النتائــج علــى ان الطلبــة ميتلكــون مســتوى جيــد جتــاه 
املشــاركة يف جمتمــع االنرتنــت ووجــود فــروق دالــة ملتغــر معــدل اســتخدام التكنولوجيــا 
، وجــاءت لصــاحل االســتخدام اليومــي وملتغــر احلصــول علــى دورات تدريبيــة واوصــت 
بضــرورة وضــع سياســات مناســبة ملمارســة املواطنــة الرقميــة يف مؤسســات التعليــم العــايل   

يف 	  املعلمــن  دور  علــى  الدراســة  هــذه  أكــدت   )16()  Ribble,2015( دراســة 
تعليــم طلبــة املــدارس الســلوك املناســب أثنــاء التعامــل مــع التكنولوجيــا ،وكيــف يكــون 
املواطــن قــادر علــى التعامــل يف العــامل الرقمــي ،مــع امتالكــه القــدرة علــى االتعامــل وفــق 
احملــاور التســعة للمواطنــة الرقميــة وذلــق وفــق ثــالث فئــات تنــدرج حتتهــا احملــاور التســعة 
وهــي االحــرتام ويشــمل ) الوصــول الرقمــي واالتيكيــت الرقمــي والقوانــن الرقميــة ( واثنيهــا 
التعليــم ويشــمل التجــارة الرقميــة واالتصــاالت الرقميــة والثقافــة الرقميــة واثلثهــا احلمايــة 
ومشلــت )احلقــوق واملســئولية الرقميــة والصحــة والســالمة الرقميــة واالمــن الرقمــي ( كمــا 
التعليميــة  العمليــة  التكنولوجيــا يف  اســتخدام  املعلمــن علــى  بتدريــب  الدراســة  اوصــت 

لتمكــن املواطنــة الرقميــة. 
دراســة )املركــز القومــي لالمتحــاانت والتقــومي الرتبــوي يف مصــر،٢٠١٥()17( حيــث 	 

هدفــت الدراســة اىل تقــومي مهــارات وقيــم املــو اطنــة الرقميــة لــدى تالميــذ مرحلــة التعليــم 
األساسي ، واعد فريق الدراسة مقياسا لتقومي املهارات والقيم الرقمية واملتمثلة يف ) حقوق 
االنسان-املســؤلية االجتماعية-االتصــال الرقمي-قبــول االخــر -...اخل( وقــد خلصــت 
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الدراســة اىل توافــر هــذه القيــم لــدى التالميــذ بنســب خمتلفــة حيــث ســجلت اعلــى نســبة 
لصــاحل حمــو االميــة الرقميــة بنســبة بلغــت ٩١٪ واقــل نســبة لصــاحل التجــارة الرقميــة بنســبة 

تصــل اىل ٧٣٪ .
دراســة )املســلماين و الدســوقي،٢٠١٤()18( ســعت هذه الدراســة اىل توضيح مفهوم 	 

املواطنــة الرقميــة ، ومــدى احلاجــة اليــه يف هــذا العصــر  حيــث قامــت ابلتطبيــق علــى 
،واظهــرت  الرقميــة  للتكنولوجيــا  اســتخدامهم  وطالبــة الكتشــاف كيفيــة  طالــب   ٣٠٠
نتائــج الدراســة امليدانيــة التأكيــد علــى زايدة توجــه الطــالب حنــو اســتخدام التكنولوجيــا 
الرقميــة مبختلــف أنواعهــا فضــال عــن عــدم املامهــم مبعايــر الســلوك الصحيــح لالســتخدام 
املرتبــط ابلتكنولوجيــا ممــا ينعكــس ســلبا عليهــم وجيعلهــم غــر مؤهلــن للتعامــل مــع جمتمــع 

التكنولوجيــا .
بيــان 	  الدراســة  هدفــت  حيــث   )19()Simsek&Simsek,2013( دراســة 

مهــارات املواطنــة الرقميــة اجلديــدة يف تركيــا ومناقشــتها قياســا ابملمارســات احلاليــة للمواطنــة 
الرقميــة ،حيــث اشــارت النتائــج اىل وجــود عالقــة بــن املهــارات التكنولوجيــة احلديثــة 
ومفهــوم املواطنــة الرقميــة ودورهــا يف تطبيــق الدميقراطيــة الرقميــة وأشــارت اىل ان التدفــق 
احلــايل للمعلومــات وزايدة احملتــوى العلمــي يف شــى اجملــاالت مــن خــالل التكنولوجيــا 
اجلديــدة تتناســب مــع متطلبــات وممارســات املواطنــة الصاحلــة الســيما يف ظــل حاجــة 

النــاس ملعلومــات موثوقــة وذات مصداقيــة ليظهــر مــا يســمى ابهلويــة الرقميــة .

التعقيب على الدراسات السابقة :
• اهتمــت معظــم الدراســات الــي تناولــت املواطنــة الرقميــة مبعرفــة مــدى وجــود حماورهــا 	

ومعرفــة مــدى توفرهــا يف عينــات البحــث املختلفــة . 
• اتســمت البحــوث دائمــا ابلتخصــص الدقيــق حيــث ان معظــم الدراســات أجريــت 	

علــى طــالب وطالبــات جامعــة معــن او فئــة معينــة ومل يتطرقــوا اىل اجلمهــور العــام 
• اهتمــت معظــم الدراســات ابقــرتاح التوصيــات ممــا يشــر اىل أمهيــة موضــوع املواطنــة 	

الرقميــة وااثرة دراســته وتناولــه حبثيــا مــن كل اجلوانــب  
• تباينــت الدراســة بــن دراســة املبحوثــن انفســهم لقيــاس مســتوى املواطنــة الرقميــة لديهــم 	

او دراســات تناولــت القائمــن ابالتصــال مــن النخــب االكادمييــة او املناهــج الــي تــدرس 
وهــي اكثــر مــا ركــزت عليــه الدراســات.  
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املشكلة البحثية:
وفــرت تكنولوجيــا االتصــال عاملــا مــن املعرفــة واالتصــاالت الرقميــة الــي أدت اىل انتشــار 
وتطــور خدمــات  مواقــع التواصــل االجتماعــي وعمليــات الوصــول اىل مصــادر املعلومــات 
بســهولة وســرعة فائقــة ،وهلــذه الثــورة املعلوماتيــة كبــر األثــر علــى افــراد اجملتمــع ولذلــك 
اجتهــت دوال عديــدة مثــل بريطانيــا والــوالايت املتحــدة وكنــدا تدريــس طالهبــا يف املــدارس 
مواضيــع خاصــة ابملواطنــة الرقميــة يف اطــار منهــج الرتبيــة الرقميــة، كمــا جنــد يف نفــس 
االطــار املشــروع الــذي وضعتــه اســرتاليا حتــت شــعار االتصــال  بثقــة : تطويــر مســتقبل 
اســرتاليا الرقمــي »والــذي ينــص علــى تعميــم تدريــس املواطنــة الرقميــة للطــالب مــع تدريــب 
اإلابء واملعلمــن عليهــا وفــق خطــة وطنيــة متكاملــة ، كمــا ختطــط فرنســا جلعــل موضــوع 

املواطنــة الرقميــة قضيــة وطنيــة كــربى  .
ومــن هنــا تبلــورت املشــكلة البحثيــة هلــذه الدراســة الوقــوف علــى مســتوى الوعــي احلقيقــي 
ملفهــوم املواطنــة الرقميــة وابعادهــا ومبادئهــا لــدى الشــباب املصــري ابإلضافــة اىل مســتوى 
معرفتهــم بثقافــة االســتخدام االمــن لشــبكة االنرتنــت، للوصــول اىل اســرتاتيجية متكنــا مــن 
وضــع أساســا منضبطــا لنشــر الوعــي بثقافــة املواطنــة الرقميــة بضوابطهــا ممــا حيمــي شــبابنا 

مــن اخطارهــا واضرارهــا  .

أمهية الدراسة:
تعمــل املواطنــة الرقميــة علــى تكافــؤ الفــرص أمــام مجيــع األفــراد فيمــا يتعلــق ابلوصــول اىل 
التكنولوجيــا واســتخدامها ،وتوفــر احلقــوق الرقميــة املتســاوية ودعــم الوصــول االليكــرتوين 
ونبــذ مبــدأ االقصــاء االليكــرتوين ،الــذي حيــول دون حتقيــق النمــو واالزدهــار وتقليــص 
الفــارق الرقمــي ) الفجــوة بــن أولئــك الذيــن يســتطيعون الوصــول اىل اشــكال التكنولوجيــا 

املختلفــة واســتخدامها وبــن أولئــك الذيــن ال تتوافــر لديهــم تلــك الفرصــة (.
ومــن هنــا ، فــإن  نقطــة االنطــالق يف »املواطنــة الرقميــة »هــي العمــل حنــو توفــر احلقــوق 

الرقميــة املتســاوية ودعــم الوصــول االليكــرتوين. 
اىل  هتــدف  الرقميــة  فاملواطنــة  ذاهتــا  التقنيــة  أمهيــة  مــن  الدراســة  أمهيــة  أتيت  مث  ومــن 
االســتخدام الفعلــي للمصــادر والتقنيــات الرقميــة هبــدف تنميــة املهــارات والســلوكيات الــي 
متكــن الشــباب مــن ان يصبحــوا مواطنــن رقميــن ، يتفاعلــون مــع االخريــن عــرب االتصــال 
املباشــر واالليكــرتوين بطريقــة إجيابيــة ، وملــا هنــاك مــن مناهــج توضــح كيفيــة تنميــة املواطنــة 
بدايــة مــن مرحلــة الوعــي والــي تســعى هــذه الدراســة لقياســها عنــد الشــباب املصــرى 
فهــل ميتلــك شــبابنا الوعــي مبفهــوم املواطنــة الرقميــة ويعــرف مســئولياته وواجباتــه جتاههــا 
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ويســتطيع محايــة نفســه وصــوال الســرتاتيجية بناءعلــى الوضــع احلــايل للوقــوف علــى نقــاط 
القــوى لدينــا وتقويتهــا ووضــع خططــا ملواجهــة نقــاط ضعفنــا مســتهدفن إبن يكــون لدينــا 
جيــال مثقفــا تكنولوجيــا يعــي املعــارف األساســية حــول الفهــم اجليــد لطــرق عمــل التقنيــات 
الرقميــة احلديثــة ملمــا ابلثقافــات املختلفــة عــن البيئــة االفرتاضيــة وكيــف حيمــي نفســه مــن 

املعتقــدات اخلاطئــة.
 

أهداف الدراسة :
• حتاول هذه الدراسة حتقيق األهداف التالية:	
• التعرف على مدى معرفة الشباب مبفهوم املواطنة الرقمية .	
• استكشاف درجة وعي الشباب مببادئ املواطنة الرقمية .	
• الكشف عن مدى معرفة الشباب أبمهية التتكنولوجيا .	
• الوقوف على صفات املواطن الرقمي وما نسبة توفرها لدى الشباب املصري.	
• اختبار صحة فروض الدراسة والي ختترب وجود عالقة دالة احصائيا بن ادراك 	

الشباب حملاور املواطنة الرقمية وفقا ملتغرات ) امتالك بطاقة ائتمان – كثافة 
االستخدام – نوع التعليم – النوع ( .

تساؤالت الدراسة وفروضها :
تساؤالت الدراسة: 

• ما مستوى وعي الشباب مبفهوم املواطنة الرقمية ؟	
• ما أمهية استخدام التكنولوجيا الرقمية ؟	
• هل هناك ضوابط وقواعد لدى الشباب عند استخدام االنرتنت ؟	
• ما درجة وعي الشباب للمحاور التسعة للمواطنة الرقمية ؟	
• ما درجة وعي الشباب حملور الوصول الرقمي ؟	
• ما درجة وعي الشباب حملور التجارة الرقمية ؟	
• ما درجة وعي الشباب حملور االتصاالت الرقمية؟	
• ما درجة وعي الشباب حملور الثقافة الرقمية ؟	
• ما درجة وعي الشباب حملور اللياقة الرقمية؟	
• ما درجة وعي الشباب حملور القوانن الرقمية ؟	
• ما درجة وعي الشباب حملور احلقوق الرقمية؟	
• ما درجة وعي الشباب حملور الصحة الرقمية ؟	
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• ما درجة وعي الشباب حملور االمن الرقمي ؟	
• ما مفهوم املواطن الرقمي وماهي مهاراته؟	

فروض الدراسة :
توجد فروق ذات داللة إحصائية بن ادراك الشباب حملاور املواطنة والرقمية . 1

وامتالكهم لبطاقة ائتمان . 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بن ادراك الشباب حملاور املواطنة الرقمية وكثافة . 2

االستخدام لالنرتنت للمبحوثن .
توجد فروق ذات داللة إحصائية بن ادراك الشباب حملاور املواطنة الرقمية . 3

واختالف نوع التعليم للمبحوثن   .
توجد فروق ذات داللة إحصائية بن ادراك الشباب حملاور املواطنة الرقمية واختالف . 4

النوع للمبحوثن .

يف اطار هذه الدراسة قامت الباحثة بقياس ادراك الشباب حملاور املواطنة الرقمية 
وذلك من خالل مقياس مت تقسيمه اىل فئات عريضة للمحاور التسعة للمواطنة 

الرقمية ضم حتتها جمموعة من العبارات – حى ميكن قياسها واختبارها احصائيا – 
على النحو التايل :

حمــور الوصــول الرقمــي وضــم العبــارات التاليــة ) اســتخدم حمــركات البحــث واالنرتنــت . 1
يف الوصــول اىل مــا احتاجــه مــن معلومــات� اســتخدم احلاســب االيل بقــدرة عاليــة� 
امتلــك القــدرة علــى الوصــول ألي معلومــة بســهولة علــى االنرتنــت � تتضمــن املناهــج 
الــي ندرســها توعيــة كافيــة ابالســتخدام االمثــل لألنرتنــت- ال يوجــد اقصــاد ألي فئــة مــن 

اجملتمــع يف اســتخدام االنرتنــت(.
حمــور التجــارة الرقميــة وضــم العبــارات التاليــة ) اعــرف جيــدا ان اتســوق إلكرتونيــا ) البيــع . 2

والشــراء عــرب االنرتنــت- اعلــم مبشــكالت التســوق عــرب االنرتنــت� اعــرف جيــدا انــه 
احيــاان مــا يتعــرض االفــراد لســرقات عــرب االنرتنــت� اطلعــت علــى نشــرات وكتــب توضــح 

العواقــب الــي ميكــن ان يتعــرض هلــا االفــراد اثنــاء عمليــات الشــراء عــرب االنرتنــت(.
حمــور االتصــاالت الرقميــة )اعــرف جيــدا الوســائل املتعــددة لالتصــاالت الرقميــة ) االمييــل . 3

- اهلواتــف احملمولــة - الرســائل الفوريــة� اعتمــد علــى اســتخدام وســائل االتصــال الرقمــي 
بيــي وبــن االخريــن ) كالفيســبوك - الواتســاب....(� اســتطيع اســرتجاع املعلومــات 

املخزنــة بوجودهــا علــى املســاحة االفرتاضيــة االنرتنــت(.
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اخلاصــة . 4 والتدريــب  التعليــم  فــرص  مــن  العديــد  بوجــود  )اعلــم  الرقميــة  الثقافــة  حمــور 
ابستخدام التكنولوجيا� امتلك املهارات واملعلومات الي تؤهلي الستخدام االتصاالت 
الرقميــة� اســتطيع احلصــول علــى املعلومــات مــن املصــادر الرقميــة املختلفــة كاملــدوانت 
واملواقــع االليكرتونيــة� اعلــم بوجــود دورات تدريبيــة متخصصــة حــول االســتخدام االمثــل 
للتكنولوجيــا� احصــل مــن خــالل االتصــاالت الرقميــة )املواقــع االخباريــة، مواقــع التواصــل 

..( علــى مــا اريــد مــن معلومــات ( .
حمــور اللياقــة الرقميــة ) اعــي جيــدا اجيابيــات اســتخدام وســائط التكنولوجيــا� أؤمــن . 5

بوجــود قيــم ومبــادئ جيــب مراعاهتــا يف التواصــل الرقمــي� أؤيــد حظــر االشــخاص اللذيــن 
ال حيرتمــون االخــرون عــرب التواصــل الرقمــي� أؤيــد احــرتام الثقافــات املختلفــة يف البيئــة 
اشــجع ضبــط  الرقميــة�  التقنيــات  عــرب  التواصــل  عنــد  االخــر  الــرأي  احــرتام  الرقميــة� 

الســلوك عــرب التقنيــات الرقميــة كالفيســبوك والواتســاب وتويــرت ....وغرهــا(.
يقــوم . 6 شــخص  اي  ومعاقبــة  فضــح  أؤيــد   ( العبــارات  الرقميــة وضــم  القوانــن  حمــور 

ابالســتخدام غــر االخالقــي للتكنولوجيــا� اشــجع ضــرورة وجــود حقــوق للفــرد حتقــق 
االمــن واآلمــان الرقمــي� اجتنــب دائمــا اخــرتاق معلومــات االخريــن )اجلرائــم االليكرتونيــة� 
احــذر اصدقائــي مــن ارتــكاب اجلرائــم االليكرتونيــة� اجلرائــم االليكرتونيــة معلــن عنهــا 
ويعرفهــا اجلميــع� أؤيــد عــدم االعتــداء علــى حقــوق االخريــن يف العــامل الرقمــي� تعتــرب 
سرقة هوية شخص اخر� عمال منافيا لالخالق� ال احرتم االشخاص اللذين ميتلكون 

حســاابت أبمســاء مســتعارة علــى مواقــع التواصــل وال اتواصــل معهــم(.
حمــور احلقــوق الرقميــة ) اعــرف ان هنــاك حــدود للحريــة الــي يتمتــع هبــا املواطــن يف . 7

العــامل الرقمــي� أؤمــن بوجــود حقــوق ومســئوليات لــكل فــرد يف العــامل الرقمــي� اعــرف 
كيــف احافــظ علــى حقوقــي الرقميــة ) اؤمــن حســاابيت الشــخصية� اعــرف جيــدا خطــورة 
اســتخدام املــواد املتاحــة عــرب شــبكة االنرتنــت بطريقــة غــر أخالقيــة- اعتقــد بوجــود جيــل 

مــن املواطنــن الرقميــن القادريــن علــى اســتخدام التكنولوجيــا(.
حمور الصحة الرقمية ويضم العبارات التالية ) انظم وقي اثناء استخدام التكنولوجيا� . 8

ال اعتنــق اي معتقــدات فكريــة تنشــر عــرب مواقــع التواصــل االجتماعــي� اعــرف جيــدا 
االاثر النفســية املرتتبــة علــى الفــرد عنــد تفاعلــه مــع التقنيــات الرقميــة� اعــرف مــا هــي ثقافــة 
الصحــة والســالمة الرقميــة يف اجملتمــع� اعــرف مــا هــو ادمــان التكنولوجيــا )املخــدرات 

الرقميــة(.
حمــور األمــن الرقمــي ويضــم العبــارات التاليــة ) اعــرف بعــدم فعاليــة حــذف البيــاانت . 9

وعمليــات التهيئــة عنــد بيــع اهلواتــف احملمولــة مــع توافــر برامــج عديــدة تســرتجع كافــة 
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الصــور والبيــاانت� اقــوم دائمــا بعمــل نســخ احتياطيــة مــن بيــاانيت اخلاصــة ومعلومــايت 
املهمــة� احــرص علــى اختيــار رقــم ســري طويــل ومعقــد� احــرص دائمــا علــى توفــر برانمــج 
احلمايــة مــن الفروســات علــى جهــازي اخلــاص� التــزم دائمــا ابملواقــع الــي تناســب عمــري 
وختصصــي� ال اتواصــل مــع اشــخاص ال اعرفهــم� ابلــغ اجلهــات املســئولة عنــد حــدوث 
اقــرأ جيــدا سياســيات اخلصوصيــة واالســتخدام قبــل الدخــول علــى اي  اي اخــرتاق� 
موقــع� اعتــاد علــى تغيــر الرقــم الســري لوســائط التكنولوجيــا بشــكل دوري� احبــث دائمــا 

عــن اجلهــات املســئولة عــن االخرتاقــات وكيفيــة التواصــل معهــا وآليــة عملهــا(.

نوع الدراسة ومنهجها وأدواهتا :
نوع الدراسة :

تنــدرج هــذه الدراســة ضمــن البحــوث الوصفيــة الــى تســتهدف حتليــل خصائــص جمموعــة 
معينــة أو موقــف معــن يغلــب عليــه صفــة التحديــد، أو دراســة احلقائــق الراهنــة املتعلقــة 
بطبيعــة ظاهــرة أو موقــف أو جمموعــة مــن األحــداث، هبــدف احلصــول علــى معلومــات 

كافيــة ودقيقــة عنهــا، دون الدخــول ىف أســباهبا أو التحكــم فيهــا.
منهج الدراسة:

تعتمــد هــذه الدراســة علــى أســلوب املســح اإلعالمــي يف مجــع البيــاانت، مــن خــالل 
مســح مجهــور الشــباب هبــدف احلصــول علــى إجــاابت دقيقــة عــن موضــوع الدراســة، الــي 
تســهم يف اإلجابــة علــى تســاؤالهتا للتوصــل إىل نتائــج مفســرة، هلــا داللتهــا اإلحصائيــة، 
وذلــك لقيــاس درجــة وعــي الشــباب ألبعــاد ومبــادئ املواطنــة الرقميــة ومــدى معرفتهــم 

ابالســتخدام اآلمــن لألنرتنــت .
جمتمع الدراسة وعينتها :

يتمثــل جمتمــع الدراســة يف الشــباب اجلامعــي املصــري ومت اختيــار عينــة الدراســة امليدانيــة 
وفًقــا ألســلوب العينــة العمديــة  حيــث مت تطبيــق الدراســة علــى عينــة قوامهــا ٢٠٠مفــردة 
علــى مســتوى وعيــه   للوقــوف  املســتخدم لالنرتنــت   املصــري  اجلامعــي   الشــباب  مــن 

ابملواطنــة الرقميــة وذلــك يف الفــرتة مــن ١ ينايــر ٢٠٢٠ اىل ٣١ ينايــر ٢٠٢٠.
أداة الدارسة:

مت مجــع بيــاانت هــذه الدراســة مــن خــالل صحيفــة االســتقصاء الــي مت تصميمهــا وتوزيــع 
اســئلتها علــى عــدة حمــاور تشــمل احملــاور التســعة للمواطنــة الرقميــة ،ومت عــرض االســتمارة 
علــى عــدد مــن احملكمــن لقيــاس صدقهــا وقدرهتــا علــى اإلجابــة علــى تســاؤالت البحــث 



273

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

إجراءات الصدق للدراسة :
يقصــد ابلصــدق اتفــاق احملكمــن علــى أداة القيــاس بصــال حيتهــا  لتحقيــق اهــداف 
الدراســة ويقطلــق عليــه الصــدق الظاهــري ومــن  مــر االســتبيان بعمليــة التحكيــم بعرضــه 
جمــال  يف  املتخصصــن  املســاعدين  واألســاتذة  األســاتذة  مــن  احملكمــن  الســادة  علــى 
بنــاء  االعــالم وذلــك للحكــم علــى صالحيــة االســتبيان مــن حيــث الشــكل واحملتــوى 
علــى أراء احملكمــن مت تعديــل وصياغــة بعــض الفقــرات واضافــة بعــض املقرتحــات ليخــرج 

االســتبيان يف صورتــه النهائيــة. 
مواقــع  علــى  ارســاهلا  طريــق  عــن  »اليكرتونيــا«  ميدانيــا  االســتمارة  تطبيــق  مت  وقــد 
التواصــل االجتماعــي يف جــروابت تضــم الشــباب اجلامعــي  ، وبعــد املراجعــة املكتبيــة 
لالســتمارات واســتبعاد غــر الصــاحل منهــا للتطبيــق واملعاجلــة الكميــة مت تفريــغ البيــاانت 
ابســتخدام برانمــج )SPSS( واالعتمــاد علــى التكــرارات واســتخراج اجلــداول البســيطة 
واملركبــة واســتخدام املتوســط احلســايب والــوزن النســي واملرجــح ، ابإلضافــة اىل املعامــالت 
اإلحصائيــة كا اختبــار ت Test)وذلــك للتوصــل اىل نتائــج الدراســة العامــة والتفصيليــة 

واختبــار الفــروض اإلحصائيــة .

مفاهيم الدراسة :
املواطنة الرقمية :

 هــي تفاعــل الفــرد مــع غــره ابســتخدام األدوات واملصــادر الرقميــة مثــل احلاســوب 
بصوره املختلفة وشــبكة املعلومات كوســيط لالتصال مع االخرين ابســتخدام العديد من 
الوســائل كاملواقــع واملــدوانت وشــبكات التواصــل االجتماعــي مراعيــا القواعــد والضوابــط 
املتبعــة يف االســتخدام األمثــل والقــومي للتكنولوجيــا فهــي  واألعــراف واملعايــر واملبــادئ 

ابختصــار »التعامــل الذكــي مــع التكنولوجيــا .
املواطن الرقمي: 

الــذى يســتخدم االنرتنــت ابنتظــام وفعاليــة  يعــرف املواطــن الرقمــي ابنــه ذلــك الفــرد 
، ويصنــف الفــرد مواطنــا رقميــا عندمــا يكــون متمكنــا مــن اســتخدام األجهــزة الرقميــة 

. )القحطــاين،٢٠١٨( 

نتائج الدراسة :
نتائــج درجــة وعــي الشــباب املصــرى ألبعــاد وحمــاور املواطنــة الرقميــة :

ســوف تســتعرض الباحثــة النتائــج اخلاصــة مبســتوايت املواطنــة الرقميــة وأبعادهــا لــدي 
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املئويــة الي  النســبة  املتوســطات املوزونــة وتقــدر  الشــباب املصــرى وذلــك إبســتخدام 
حمــور كمــا يلــي :

أقل من ٤٠٪ ضعيف ،من أقل ٤٠٪ اىل أقل ٧٠٪ متوسط ،من ٧٠٪ فأكثر قوى.
نتائج حتليل ادراك الشباب حملاور املواطنة الرقمية :
أوال : مدى معرفة الشباب مبصطلح املواطنة الرقمية  

شكل رقم )١( يوضح معرفة الشباب مبصطلح املواطنة الرقمية

يتضــح مــن بيــاانت الشــكل الســابق ضبابيــة مصطلــح »املواطنــة الرقميــة«  مبفهومــه 
وتعريفــه  لــدى الشــباب فعلــى الرغــم ممــا تبــن  خــالل الدراســة مــن ادراك الشــباب  حملــاور 
املواطنــة الرقميــة لكنهــم اليعلمــون عــن املصطلــح يف حــد ذاتــه وهــذا يعكــس انــه ليــس 
هنــاك جهــات خمتصــة تتبــى هــذا املصطلــح وتعمــل علــى دعمــه علــى الرغــم مــن االهتمــام 
العاملــي بــه وبتدريســه يف املناهــج الدراســية ولذلــك جنــد ان ٧٧٪ مــن الشــباب اليعلمــون 

عــن املصطلــح ١٢.٥٪ اجابــوا ب نعــم و١٠.٥٪ أجابــوا ب ال .
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اثنيا : أمهية استخدام التكنولوجيا الرقمية 

شكل رقم )٢( يوضح أمهية استخدام التكنولوجيا ابلنسبة للشباب عينة 
الدراسة

التكنولوجيــا  ابلنســبة ألمهيــة  الشــباب  أولــوايت  ترتيــب  الســابق  الشــكل  مــن  يتضــح 
بنســبة    ) اجملتمــع  الكاملــة يف  االليكرتونيــة  )املشــاركة  التــايل  حيــث جــاءت ابلرتتيــب 
بلغــت ٤٦.٥٪ ممــا يعكــس وعــي الشــباب أبمهيــة وعيهــم ابلثقافــة الرقميــة يليهــا )التوعيــة 
ابلوقايــة مــن اخطــار االنرتنــت( بنســبة بلغــت ٤٦٪  يليهــا )اســتخدام خدملــت احلكومــة 
االليكرتونيــة(  بنســبة بلغــت ٤٥٪ يليهــا )القــدرة علــى التعامــل مــع اي تقنيــة رقميــة(  

٤١٪ يليهــا )اســتخدام التقنيــة مــن اجــل خدمــة الوطــن(  بنســبة بلغــت٢٩٪ .
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اثلثا : هل هناك قواعد وضوابط لألنرتنت 

شكل رقم )٣( يوضح  وجهة نظر الشباب جتاه وجود قواعد وضوابط 
الستخدام االنرتنت

يشــر بيــاانت الشــكل الســابق ان وجهــة نظــر الشــباب إبن هنــاك قواعــد وضوابــط 
للمواطنــة الرقميــة حيــث اشــارت النتائــج اىل ان ٤٥٪ مــن عينــة الدراســة اجابــوا انــه ب 
)رمبــا ( ان يكــون هنــاك قواعــد وضوابــط بينمــا أجــاب ٣٥.٥٪ ب )نعــم ( كمــا أجــاب 

١٩.٥٪ ب )ال( .

رابعا:  ادراك الشباب حملاور املواطنة الرقمية 
درجة وعي الشباب ابحملاور التسعة للمواطنة الرقمية .

قامت الباحثة بتطبيق املقياس على عينة املبحوثن والذي احتوى على ٦٧ عبارة 
تقيس درجة وعي الشباب جتاه املواطنة الرقمية مبحاورها التسعة وجاءت النتيجة  كما 

يلي :
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شكل رقم )٤ ( يوضح درجة وعي الشباب مبحاور املواطنة الرقمية التسعة
حيث تشر بياانت الشكل السابق اىل ان مستوى الوعي لدى الشباب اجلامعي 

مبحاور املواطنة الرقمية مرتفع بنسبة بلغت )٧٦.٥٪( يليه ذوي الوعي املتوسط بنسبة 
بلغت )٢٢٪( مث أييت ذوي الوعي املنخفض بنسبة بلغت )٢٪( فقط وهذا االمر 

منطقيا يف مجهور الشباب اللذين يعتمدون بشكل كبر على االنرتنت وبعدد ساعات 
كثيفة 

درجة وعي الشباب مبحاور املواطنة الرقمية :

جدول رقم )١( حماور املواطنة الرقمية 

وزن نسياحنراف معياريمتوسط حسايبحماور املواطنة 
احملور األول: الوصول 

الرقمي  
2.420.5380.7%

احملور الثاين 
التجارة الرقمية 

2.440.5881.2%

احملور الثالث 
االتصاالت الرقمية 

2.790.4792.8%

احملور الرابع
 الثقافة الرقمية 

2.760.4392.0%
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احملور اخلامس
اللياقة الرقمية  

2.460.5481.8%

احملور السادس
القوانن الرقمية 

2.830.4394.2%

احملور السابع
احلقوق واملسئوليات 

الرقمية 

2.200.5173.2%

احملور الثامن
الصحة و والسالمة 

الرقمية 

1.960.5065.3%

احملور التاسع 
االمن الرقمي 

2.920.2897.2%

يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول رقــم )١( الــوزن النســي  لدرجــة وعــي الشــباب جتــاه حمــاور 
املواطنــة الرقميــة والــي اختلفــت النســب املوزونــة لــكل حمــور عــن احملــاور األخــرى وهــو مــا 
يوضــح تبايــن درجــة الوعــي ابحملــاور مــن ِقبــل حيــث حقــق احملــور التاســع االمــن الرقمــي 
النســبة األعلــى بنســبة بلعــت )٩٧.٢٪ ( يليــه  احملــور الســادس القوانــن الرقميــة بنســبة 
بلغــت )٩٤.٢٪( وهــذا امــر طبيعــي الرتبــاط حمــور االمــن الرقمــي مبعرفــة القوانــن الرقميــة 
يليهمــا احملــور الثالــث االتصــاالت الرقميــة بنســبة بلغــت )٩٢.٨٪( يليــه وبنســبة متقاربــة 
احملــور الرابــع  الثقافــة الرقميــة بنســبة بلغــت )٩٢٪( يليــه احملــور اخلامــس اللياقــة الرقميــة 
بنســبة بلغــت )٨١.٨٪( يليــه احملــور الثــاين التجــارة الرقميــة بنســبة بلغــت )٨١.٢٪( مث 
يليــه احملــور الســابع احلقــوق الرقميــة بنســبة بلغــت )٧٣.٢٪( واخــر حمــور الصحــة الرقميــة 

والــذي جــاء بنســبة بلغــت )٦٥.٣٪( .
ومن التحليل السابق جند :

ان هنــاك حمــاور حققــت درجــة وعــي مرتفعــة وهــي )االمــن الرقمــي -القوانــن الرقميــة 
-االتصــاالت الرقميــة( وهــذه احملــاور جيــب العمــل علــى تعزيزهــا دائمــا لضمــان درجــة وعــي 
الشــباب هبــا ، مث أتيت اجملموعــة األخــرى مبســتوى اقــل وهــي ) الوصــول الرقمــي – اللياقــة 
الرقميــة – التجــارة الرقميــة ( فيجــب علينــا احلفــاظ علــى هــذا املســتوى مــن االدراك مــع 
احملاولــة لتحقيــق قــدر افضــل خاصــة اهنــا تتضمــن جوانــب عمليــة يف حمــور الوصــول الرقمــي 
وحمــور التجــارة الرقميــة ممــا قــد يعــرض الشــباب ملخاطــر ان قلــت نســبة ادراكهــم هلــذه 

احملــاور  .
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مث أييت يف درجــة الوعــي االقــل )احلقــوق واملســئوليات الرقميــة( ويف درجــة الوعــي املقبــول 
)الصحــة والســالمة الرقميــة ( وهــي احملــاور الــي جــاءت بنســب اقــل ممــا يشــر اىل انعــكاس 
اضــرارا ســلبية لعــدم الوعــي هبمــا فمحــور الصحــة والســالمة الرقميــة يرتتــب عليــه ضعــف 
يف الســالمة اجلســدية والصحــة العامــة للشــباب والــي متثــل ركنــا مهمــا يف قــدرة وقــوة 

الشــباب . 

درجة وعي الشباب مبحاور املواطنة الرقمية التسعة:

املشــاركة   :)Digital Access( الرقمــي  )النفــاذ(  :الوصــول  األول  احملــور 
االليكرتونيــة الكاملــة يف اجملتمــع.

ويعــرف أبنــه الوصــول املتكافــئ للتكنولوجيــا جلميــع املواطنــن وذلــك لضمــان متتعهــم 
ابملســاواة الرقميــة الكاملــة 

اســتهدفت الدراســة امليدانيــة التعــرف علــى درجــة وعــي الشــباب جتــاه  حمــاور املواطنــة 
الرقميــة بشــكل عــام وحمــور الوصــول الرقمــي  بشــكل خــاص وقــد كشــفت نتائــج الدراســة 

مــا يلــي: 

درجة وعي الشباب مبحور الوصول الرقمي :

شكل رقم )٥( يوضح وعي الشباب مبحور الوصول الرقمي
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توصلــت الدراســة امليدانيــة ان ٥٤٪ مــن املبحوثــن عينــة الدراســة لديهــم درجــة وعــي 
متوســطة مبحــور الوصــول الرقمــي وان ٤٤٪ لديهــم درجــة وعــي مرتفعــة بينمــا ٢٪ فقــط 

مــن املبحوثــن كانــت درجــة وعيهــم منخفضــة مبحــور الوصــول الرقمــي

جدول رقم )٢( ادراك الشباب للمحور األول )الوصول الرقمي( 
العبارات   

اخلاصة 
ابحملور األول 

الوصول 
الرقمي  

متوسط ال أوافقأوافق إىل حد ماأوافق
حسايب

احنراف 
معياري

الرتتيبوزن نسي

%ك%ك%ك

استخدم 
حمركات 
البحث 

واالنرتنت يف 
الوصول اىل 
ما احتاجه 

من معلومات 

16281.0%3718.5%10.5%2.810.41093.5%1

استخدم 
احلاسب 

االيل بقدرة 
عالية 

9547.5%9547.5%105.0%2.430.58880.8%4

امتلك القدرة 
على الوصول 
ألي معلومة 
بسهولة على 

االنرتنت 

13869.0%5829.0%42.0%2.670.51289.0%2

اعتقد ان 
احلقوق 

الرقمية متاحة 
لكل افراد 

اجملتمع 

7839.0%9346.5%2914.5%2.250.69174.8%5

تتضمن 
املناهج الي 

ندرسها 
توعية كافية 
ابالستخدام 

االمثل 
لألنرتنت 

3718.5%8341.5%8040.0%1.790.73659.5%7
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ال يوجد 
اقصاء ألي 

فئة من 
اجملتمع يف 
استخدام 
االنرتنت 

6331.5%8944.5%4824.0%2.080.74369.2%6

يتمتع 
الشباب 
املصري 

بقدرة على 
التعامل مع 

االجهزة 
الذكية يف 
االتصال 

والتواصل عرب 
االنرتنت 

11959.5%7839.0%31.5%2.580.52486.0%3

هتتم الدولة 
بتقوية 

الشبكات 
وختفيض 

تكلفة 
االشرتاكات 

لألنرتنت 
لتسهيل 
الوصول 
الرقمي 

4723.5%5728.5%9648.0%1.760.81158.5%8

يتضــح مــن بيــاانت اجلــدول رقــم )٢( انــه فيمــا يتعلــق ابحملــور األول الوصــول الرقمــي 
كشــفت الدراســة امليدانيــة ان مــن اكثــر العبــارات الــي حصلــت علــى نســبة موافقــة مرتفعــة 
مــن الشــباب » اســتخدم حمــركات البحــث واالنرتنــت يف الوصــول اىل مــا احتاجــه مــن 
معلومــات« بــوزن نســي ٩٣.٥٪  يليهــا » امتلــك القــدرة علــى الوصــول ألي معلومــة 
بســهولة علــى االنرتنــت«  بــوزن نســي ٨٩٪ يليهــا » يتمتــع الشــباب املصــري بقــدرة علــى 
التعامــل مــع االجهــزة الذكيــة يف االتصــال والتواصــل عــرب االنرتنــت« بــوزن نســي ٨٦٪ يليهــا 
» اســتخدم احلاســب االيل بقــدرة عاليــة« بــوزن نســي ٨٠.٨٪ يليهــا » اعتقــد ان احلقــوق 
الرقميــة متاحــة لــكل افــراد اجملتمــع« بــوزن نســي ٧٤.٨٪ يليهــا » ال يوجــد اقصــاء ألي فئــة 
مــن اجملتمــع يف اســتخدام االنرتنــت: بــوزن نســي وهــو مــا يشــر اىل ان املبحوثــن حمايديــن 
ابلنســبة ملوافقتهــم  ان احلريــة مكفولــة للجميــع يف ابــداء رأيهــم يليهــا » تتضمــن املناهــج الــي 
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ندرســها توعيــة كافيــة ابالســتخدام االمثــل لألنرتنــت« بــوزن نســي ٥٩.٥٪ وهــي مــا تشــر 
اىل املبحوثــن ال يوافقــون علــى ان املناهــج تتضمــن التوعيــة ابالســتخدام األمثــل لألنرتنــت 
وهــو مــا يتطلــب اهتمــام مــن الدولــة إلدخــال مناهــج املواطنــة الرقميــة مــن ضمــن املناهــج 
الدراسية للمراحل التعليمية املختلفة يليها » هتتم الدولة بتقوية الشبكات وختفيض تكلفة 
االشــرتاكات لألنرتنــت لتســهيل الوصــول الرقمــي« بــوزن نســي ٥٨.٥٪ وهــو يشــر اىل ان 
املبحوثن ال يوافقون على ان هناك اهتمام بتقوية الشبكات وختفيض تكلفة االشرتاكات 
وهــو امــر يرجــع بشــكل كبــر للوضــع االقتصــادي للدولــة بشــكل عــام وللمواطنــن خاصــة 
مــن الشــباب بشــكل خــاص وهــو مــا يتطلــب مــن الدولــة مواصلــة اجلهــود للمحاولــة ملواجهــة 
هــذه املشــكالت الــي تعــرب عائقــا كبــرا امــام اجلمهــور بشــكل عــام والشــباب بشــكل خــاص 

والــذي ميثــل اســتخدامهم لالنرتنــت أمهيــة ابلغــة لديهــم .

احملور الثاين : التجارة الرقمية )Digital Commerce(: بيع البضائع وشراؤها إليكرتونيا
ويقصــد هبــا البيــع والشــراء عــر شــبكة االنرتنــت ومعايــر ســالمة املســتهلك يف 

البيــع والشــراء عمليــات 
استهدفت الدراسة امليدانية التعرف على درجة وعي الشباب جتاه  حماور املواطنة الرقمية 

بشكل عام وحمور التجارة الرقمية  بشكل  بشكل وقد كشفت نتائج الدراسة ما يلي: 
درجة وعي الشباب مبحور التجارة الرقمية :

شكل رقم )٦( يوضح وعي الشباب مبحور التجارة الرقمية

توصلــت الدراســة امليدانيــة ان ٤٨٪  مــن املبحوثــن عينــة الدراســة لديهــم درجــة وعــي 
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مرتفعــة مبحــور التجــارة الرقميــة وان ٤٧.٥٪  لديهــم درجــة وعــي متوســطة بينمــا ٤.٥٪  
فقــط مــن املبحوثــن كانــت درجــة وعيهــم منخفضــة مبحــور التجــارة الرقميــة  

جدول رقم )٣( ادراك الشباب للمحور الثاين التجارة الرقمية
العبارات  

اخلاصة 
ابحملور الثاين 

التجارة 
الرقمية  

متوسط ال أوافقأوافق إىل حد ماأوافق
حسايب

احنراف 
معياري

الرتتيبوزن نسي

%ك%ك%ك

 اعرف جيدا 
ان اتسوق 
إلكرتونيا ) 

البيع والشراء 
عرب االنرتنت 

11557.5%6532.5%2010.0%2.480.67282.5%4

 اعلم 
مبشكالت 

التسوق عرب 
االنرتنت 

12160.5%6934.5%105.0%2.560.59185.2%3

 اعرف جيدا 
انه احياان 
ما يتعرض 

االفراد 
لسرقات عرب 

االنرتنت 

16482.0%3015.0%63.0%2.790.47693.0%1

 اطلعت 
على نشرات 
وكتب توضح 
العواقب الي 

ميكن ان 
يتعرض هلا 
االفراد اثناء 

عمليات 
الشراء عرب 

االنرتنت 

6231.0%7537.5%6331.5%2.000.79366.5%14
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 اهتم 
ابالطالع 

على 
الفيديوهات 

الي حتذر 
من السرقات 
عرب االنرتنت

7135.5%8944.5%4020.0%2.160.73171.8%10

 لدي 
مهارات 

متكي من 
التأكد من 
مصداقية 
وموثوقية 

املوقع 
التجاري 

الذي اشرتي 
منه 

6331.5%9648.0%4120.5%2.110.71470.3%12

اقتصر على 
التعامل 

مع املواقع 
املشهورة 

يف البيع او 
الشراء 

10653.0%7035.0%2412.0%2.410.69680.3%6

 أؤمن 
مبخاطر 

تداول اي 
معلومات 
شخصية 

او حساسة 
على 

االنرتنت 

15376.5%4623.0%10.5%2.760.44092.0%2

 امتلك 
املعرفة 
لقواعد 

احلماية اثناء 
عملية البيع 
والشراء عرب 

االنرتنت 

7839.0%9849.0%2412.0%2.270.66375.7%7
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 اعلم ان 
هناك بعض 

املنتجات 
واخلدمات 

تتعارض مع 
قوانن ولوائح 
بعض الدول 
)الربجميات 

-الصور ...

11658.0%6331.5%2110.5%2.480.67982.5%4

 حضرت 
بعض 

الدورات 
يف كيفية 
التعامل 

مع التجارة 
الرقمية 

2914.5%2914.5%14271.0%1.440.73447.8%15

اعلم جيدا 
اخلطوات 

اآلمنة عند 
ادخال 

بياانت بطاقة 
الفيزا والدفع 
عرب التسوق 

9045.0%5326.5%5728.5%2.170.84372.2%9

 ال اقوم 
بعملية حفظ 
الرقم السري 

على اي 
جهاز 

10050.0%4120.5%5929.5%2.210.87073.5%8

 استطيع 
الوصول 

اىل املواقع 
االرخص 

سعرا 
واالضمن 

تعامال 

6331.5%8040.0%5728.5%2.030.77667.7%13
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 احتقق من 
آمان املوقع 
من خالل 
التأكد من 
البحث عن 
 http رمز
يف شريط 

العنوان 
وأيقونة 
القفل 

8442.0%6030.0%5628.0%2.140.82771.3%11

فيمــا يتعلــق ابحملــور الثــاين التجــارة الرقميــة ،كشــفت الدراســة امليدانيــة ان اكثــر العبــارات 
الــي حصلــت علــى نســبة موافقــة مرتفعــة مــن الشــباب » اعــرف جيــدا انــه احيــاان مــا 
يتعــرض االفــراد لســرقات عــرب االنرتنــت« بــوزن نســي ٩٣٪ يليهــا بفــارق بســيط » أؤمــن 
مبخاطــر تــداول اي معلومــات شــخصية او حساســة علــى االنرتنــت« بــوزن نســي ٩٢٪ 
يليهــا » اعلــم مبشــكالت التســوق عــرب االنرتنــت« بــوزن نســي ٨٢.٢٪ يليهــا بفــارق 
بســيط » اعلــم ان هنــاك بعــض املنتجــات واخلدمــات تتعــارض مــع قوانــن ولوائــح بعــض 
الــدول )الربجميــات -الصــور ...« بــوزن نســي ٨٢،٥٪ يليهــا بفــارق بســيط » اقتصــر 
علــى التعامــل مــع املواقــع املشــهورة يف البيــع او الشــراء« بــوزن نســي ٨٢.٢٪ يليهــا 
» امتلــك املعرفــة لقواعــد احلمايــة اثنــاء عمليــة البيــع والشــراء عــرب االنرتنــت« بــوزن نســي 
٧٥.٧٪ ممــا يعكــس درجــة وعــي جيــدة لــدى الشــباب جتــاه التجــارة الرقميــة وقدرهتــم علــى 
الشــراء البيــع علــى االنرتنــت دون ان يتعرضــوا للســرقات او املشــكالت املختلفــة  فقــد اىب 
الشــباب موافقتهــم علــى » احتقــق مــن آمــان املوقــع مــن خــالل التأكــد مــن البحــث عــن 
رمــز http يف شــريط العنــوان وأيقونــة القفــل« بــوزن نســي ٧١.٣٪ ممــا يعكــس قدرهتــم 
ووعيهــم مــن التحقــق مــن اآلمــان بتحــري الدقــة عنــد إمتــام  عمليــة الشــراء امــا عــن اكثــر 
العبــارات الــي مل يوافــق عليهــا الشــباب هــي » حضــرت بعــض الــدورات يف كيفيــة التعامــل 
مــع التجــارة الرقميــة« بــوزن نســي ٤٧.٨٪ ممــا تشــر ألمهيــة حــرص اجلهــات املختصــة 
بتوفــر الــدورات الــي تعمــل علــى التوعيــة ابملواطنــة الرقميــة بشــكل عــام والتجــارة الرقميــة 

بشــكل خــاص 

 :)Digital communication( الرقميــة  االتصــاالت   : الثالــث  احملــور 
للمعلومــات االليكــرتوين  التبــادل 

ويعــي التبــادل االليكــرتوين للمعلومــات ،وقــدرة االفــراد علــى االتصــال الرقمــي فيمــا 
بينهــم .
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 اســتهدفت الدراســة امليدانيــة التعــرف علــى درجــة وعــي الشــباب جتــاه  حمــاور املواطنــة 
الرقميــة بشــكل عــام وحمــور االتصــاالت الرقميــة  بشــكل  بشــكل وقــد كشــفت نتائــج 

الدراســة مــا يلــي: 

درجة وعي الشباب مبحور االتصاالت الرقمية :

شكل رقم )٧( يوضح وعي الشباب مبحور االتصاالت الرقمية

توصلــت الدراســة امليدانيــة ان ٨١٪  مــن املبحوثــن عينــة الدراســة لديهــم درجــة وعــي 
مرتفعــة مبحــور االتصــاالت الرقميــة  اوان ١٦.٥٪  لديهــم درجــة وعــي متوســطة بينمــا 
٢.٥٪فقــط مــن املبحوثــن كانــت درجــة وعيهــم منخفضــة مبحــور االتصــاالت الرقميــة   
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جدول رقم )٤( ادراك الشباب للمحور الثالث )االتصاالت الرقمية(

العبارات  اخلاصة 
ابحملور الثالث 

االتصاالت 
الرقمية 

متوسط ال أوافقأوافق إىل حد ماأوافق
حسايب

احنراف 
معياري

الرتتيبوزن نسي

%ك%ك%ك

 اعرف جيدا 
الوسائل املتعددة 

لالتصاالت 
الرقمية ) االمييل 

- اهلواتف 
احملمولة - 

الرسائل الفورية 

14773.5%4422.0%94.5%2.690.55389.7%2

 اعتمد على 
استخدام 

وسائل االتصال 
الرقمي بيي 

وبن االخرين ) 
كالفيسبوك - 
الواتساب....

15376.5%4120.5%63.0%2.740.50691.2%1

 استطيع اسرتجاع 
املعلومات 

املخزنة بوجودها 
على املساحة 

االفرتاضية 
االنرتنت 

12462.0%6331.5%136.5%2.560.61685.2%3

جتــاه  املبحوثــن  آراء  يف  واضحــة  اختالفــات  وجــود  عــدم  عــن  الدراســة  كشــفت 
الــي  العبــارات  اكثــر  ان  تبــن  حيــث  الرقميــة  االتصــاالت  حمــور  متثــل  الــي  العبــارات 
حصلــت علــى موافقــة املبحوثــن » اعتمــد علــى اســتخدام وســائل االتصــال الرقمــي 
بيــي وبــن االخريــن ) كالفيســبوك - الواتســاب....« بــوزن نســي ٩١.٢٪ يليهــا » 
اعــرف جيــدا الوســائل املتعــددة لالتصــاالت الرقميــة ) االمييــل - اهلواتــف احملمولــة - 
الرســائل الفوريــة« بــوزن نســي ٨٩.٧٪ يليهــا » اســتطيع اســرتجاع املعلومــات املخزنــة 

بوجودهــا علــى املســاحة االفرتاضيــة االنرتنــت« بــوزن نســي ٨٥.٢٪ .
ميتلــك الشــباب القــدرة علــى التعامــل ابحرتافيــة يف قدرهتــم الســرتجاع املعلومــات كمــا 
اهنــا تعكــس نقطــة مهمــة يف حرصهــم علــى نوعيــة املعلومــات الــي ميكــن اســرتجاعها يف 
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أي وقــت دون احلــاق الضــرر أبنفســهم  .
 :)Digital Literacy( احملــور الرابــع : الثقافــة الرقميــة  حمــو االميــة الرقميــة

عمليــة تعليــم وتعلــم التكنولوجيــا واســتخدام أدواهتــا
ويقصــد هبــا تثقيــف االفــراد وتعليمهــم رقميــا مبــا ميكنهــم مــن اســتخدام التكنولوجيــا 

الرقميــة ، واإلفــادة منهــا وتوظيفهــا يف خدمــة انفســهم وجمتمعاهتــم 

اســتهدفت الدراســة امليدانيــة التعــرف علــى درجــة وعــي الشــباب جتــاه  حمــاور املواطنــة 
الرقميــة بشــكل عــام وحمــور الثقافــة الرقميــة  بشــكل  خــاص وقــد كشــفت نتائــج الدراســة 

مــا يلــي: 
درجة وعي الشباب مبحور الثقافة الرقمية :

شكل رقم )٨( يوضح وعي الشباب مبحور الثقافة الرقمية 

توصلــت الدراســة امليدانيــة ان ٧٦٪ مــن املبحوثــن عينــة الدراســة لديهــم درجــة وعــي 
مرتفعة  مبحور الثقافة الرقمية   وان ٢٤٪   لديهم درجة وعي متوسطة بينما مل تسجل 
النتائــج أي نســبة لــذوي الوعــي املنخفــض مبحــور الثقافــة الرقميــة وذلــك انعكاســا لقــدرة 

الشــباب يف اســتخدامهم للتكنولوجيــا وإمكانيــة توظيفهــا     
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جدول رقم ) ٥( ادراك الشباب للمحور الرابع )الثقافة الرقمية(
الفقرات اخلاصة 
ابحملور الرابع 

الثقافة الرقمية  

متوسط ال أوافقأوافق إىل حد ماأوافق
حسايب

احنراف 
معياري

الرتتيبوزن نسي

%ك%ك%ك

بوجــود  اعلــم 
مــن  العديــد 
التعليــم  فــرص 
والتدريــب اخلاصــة 
م  ا ســتخد اب
جيــا  لو لتكنو ا

12964.5%6030.0%115.5%2.590.59586.3%3

املهــارات  امتلــك 
ت  مــا ملعلو ا و
تؤهلــي  الــي 
م  ا ســتخد ال
ت  ال تصــا ال ا

قميــة  لر ا

12060.0%7336.5%73.5%2.570.56385.5%4

اســتطيع احلصــول 
املعلومــات  علــى 
املصــادر  مــن 
املختلفــة  الرقميــة 
ت  ان و ملــد كا
قــع  ا ملو ا و
] نيــة و ليكرت ال ا

14773.5%4824.0%52.5%2.710.50790.3%1

بوجــود  اعلــم 
تدريبيــة  دورات 
حــول  متخصصــة 
م  ا ســتخد ال ا
مثــل  ال ا
جيــا  لو للتكنو

12261.0%5728.5%2110.5%2.510.68083.5%5

حصــل  ا
خــالل  مــن 
ت  ال تصــا ال ا
)املواقــع  الرقميــة 
قــع  االخبارية.موا
 ).. التواصــل 
علــى مــا اريــد مــن 

ت  مــا معلو

13165.5%6130.5%84.0%2.620.56487.2%2

كشــفت الدراســة امليدانيــة عــن عــدم وجــود اختالفــات واضحــة يف آراء املبحوثــن جتــاه 
حمــور الثقافــة الرقميــة ،حيــث تبــن ان العبــارات الــي حصلــت علــى علــى نســبة ملوافقــة 
املبحوثــن كانــت » اســتطيع احلصــول علــى املعلومــات مــن املصــادر الرقميــة املختلفــة 
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كاملــدوانت واملواقــع االليكرتونيــة« بــوزن نســي ٩٠.٣٪ يليهــا » احصــل مــن خــالل 
االتصــاالت الرقميــة )املواقــع االخبارية.مواقــع التواصــل ..( علــى مــا اريــد مــن معلومــات« 
بــوزن نســي ٨٧.٢٪ يليهــا » اعلــم بوجــود العديــد مــن فــرص التعليــم والتدريــب اخلاصــة 
ابســتخدام التكنولوجيــا« بــوزن نســي ٨٦.٣٪ يليهــا » امتلــك املهــارات واملعلومــات 
الــي تؤهلــي الســتخدام االتصــاالت الرقميــة« بــوزن نســي ٨٥.٥٪ يليهــا » اعلــم بوجــود 
دورات تدريبيــة متخصصــة حــول االســتخدام االمثــل للتكنولوجيــا« بــوزن نســي ٨٣،٥٪ 
وهــو امــر طبيعــي بــن فئــة الشــباب اللذيــن يعتمــدون علــى االنرتنــت بشــكل كبــر فنســبة 

الثقافــة الرقميــة متوفــرة لديهــم بشــكل كبــر 

 )Digital الرقمــي(  االتيكيــت   ( الرقميــة  اللياقــة   : اخلامــس  احملــور 
للســلوك  الرقميــة  املعايــر   :Etiquette(

ويقصد هبا كيفية التعامل مع اجملتمع الرقمي بطريقة حضارية 
اســتهدفت الدراســة امليدانيــة التعــرف علــى درجــة وعــي الشــباب جتــاه  حمــاور املواطنــة 
الرقميــة بشــكل عــام وحمــور اللياقــة الرقميــة  بشــكل خــاص وقــد كشــفت نتائــج الدراســة 

مــا يلــي: 
درجة وعي الشباب مبحور اللياقة الرقمية :

شكل رقم )٩( يوضح وعي الشباب مبحور اللياقة الرقمية  
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توصلــت الدراســة امليدانيــة ان ٥٠.٥٪   مــن املبحوثــن عينــة الدراســة لديهــم درجــة 
وعــي متوســطة مبحــور االلياقــة الرقميــة   وان ١٦.٥٪  لديهــم درجــة وعــي متوســطة بينمــا 

٢.٥٪فقــط مــن املبحوثــن كانــت درجــة وعيهــم منخفضــة مبحــور الثقافــة الرقميــة    .

جدول رقم )٦( ادراك الشباب للمحور اخلامس اللياقة الرقمية

العبارات  
اخلاصة ابحملور 

اخلامس 
اللياقة الرقمية 

متوسط ال أوافقأوافق إىل حد ماأوافق
حسايب

احنراف 
معياري

الرتتيبوزن نسي

%ك%ك%ك

اعي جيدا 
اجيابيات 
استخدام 
وسائط 

التكنولوجيا 

15075.0%4824.0%21.0%2.740.46291.3%4

أؤمن بوجود 
قيم ومبادئ 

جيب مراعاهتا 
يف التواصل 

الرقمي 

13467.0%5527.5%115.5%2.620.59087.2%6

أؤيد حظر 
االشخاص 
اللذين ال 
حيرتمون 
االخرون 

عرب التواصل 
الرقمي 

15175.5%4321.5%63.0%2.730.51190.8%5

أؤيد احرتام 
الثقافات 

املختلفة يف 
البيئة الرقمية 

16180.5%3819.0%10.5%2.800.41393.3%1

احرتام الرأي 
االخر عند 

التواصل عرب 
التقنيات 
الرقمية 

16180.5%3517.5%42.0%2.790.45892.8%2
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اشجع ضبط 
السلوك عرب 

التقنيات 
الرقمية 

كالفيسبوك 
والواتساب 
وتويرت ....

وغرها

16180.5%3115.5%84.0%2.770.51192.2%3

كشــفت الدراســة عــن عــدم وجــود اختالفــات واضحــة  يف آراء املبحوثــن جتــاه وعيهــم 
مبحــور اللياقــة الرقميــة حيــث ان اكثــر العبــارات موافقــة مــن ِقبــل املبحوثــن كانــت » أؤيــد 
احــرتام الثقافــات املختلفــة يف البيئــة الرقميــة« بــوزن نســي ٩٣.٣٪ يليهــا بفــارق طفيــف » 
احــرتام الــرأي االخــر عنــد التواصــل عــرب التقنيــات الرقميــة« بــوزن نســي ٩٢.٨٪ يليهــا » 
اشــجع ضبــط الســلوك عــرب التقنيــات الرقميــة كالفيســبوك والواتســاب وتويــرت ....وغرهــا« 
بــوزن نســي ٩٢.٢٪  يليهــا » اعــي جيــدا اجيابيــات اســتخدام وســائط التكنولوجيــا« 
يــوزن نســي ٩١.٣٪ يليهــا » أؤيــد حظــر االشــخاص اللذيــن ال حيرتمــون االخــرون عــرب 
التواصــل الرقمــي »بــوزن نســي ٩٠.٨٪ يليهــا » أؤمــن بوجــود قيــم ومبــادئ جيــب مراعاهتــا 
يف التواصــل الرقمــي« يــوزن نســي ٨٧.٢٪ ممــا يعكــس قــدا كبــرا لثقافــة احلــوار يف العــامل 

الرقمــي لــدى الشــباب . 

احملــور الســادس : القوانــن الرقميــة )Digital Law(: املســؤولية االجتماعيــة 
علــى األعمــال واألفعــال 

وهــي االلتــزام ابلقوانــن الــي تعــاجل ) حقــوق التأليــف والنشــر – اخلصوصيــة -القضــااي 
األخالقيــة -القرصنــة( يف العــامل الرقمــي 

اســتهدفت الدراســة امليدانيــة التعــرف علــى درجــة وعــي الشــباب جتــاه  حمــاور املواطنــة 
الرقميــة بشــكل عــام وحمــور القوانــن الرقميــة  بشــكل وقــد كشــفت نتائــج الدراســة مــا يلــي: 

درجة وعي الشباب مبحور القوانن الرقمية 
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شكل رقم )١٠( يوضح وعي الشباب مبحور القوانن الرقمية  

توصلــت الدراســة امليدانيــة ان ٨٤.٥٪   مــن املبحوثــن عينــة الدراســة لديهــم درجــة 
وعــي مرتفعــة مبحــور القوانــن الرقميــة   وان ١٣.٥٪ لديهــم درجــة وعــي متوســطة بينمــا 

٢.٥٪فقــط مــن املبحوثــن كانــت درجــة وعيهــم منخفضــة مبحــور القوانــن الرقميــة    

جدول رقم )٧( ادراك الشباب للمحور السادس القوانن الرقمية 

العبارات  
اخلاصة ابحملور 

السادس 
القوانن الرقمية 

متوسط ال أوافقأوافق إىل حد ماأوافق
حسايب

احنراف 
معياري

الرتتيبوزن نسي

%ك%ك%ك

أؤيد فضح 
ومعاقبة اي 

شخص يقوم 
ابالستخدام 

غر االخالقي 
للتكنولوجيا

12261.0%6733.5%115.5%2.560.59985.2%6
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اشجع ضرورة 
وجود حقوق 

للفرد حتقق 
االمن واآلمان 

الرقمي 

17286.0%2211.0%63.0%2.830.45094.3%3

اجتنب دائما 
اخرتاق معلومات 
االخرين )اجلرائم 

االليكرتونية

17788.5%189.0%52.5%2.860.41495.3%1

احذر اصدقائي 
من ارتكاب 

اجلرائم 
االليكرتونية

14271.0%5427.0%42.0%2.690.50589.7%5

اجلرائم 
االليكرتونية 
معلن عنها 

ويعرفها اجلميع 

6733.5%8743.5%4623.0%2.110.74670.2%8

أؤيد عدم 
االعتداء على 

حقوق االخرين 
يف العامل الرقمي 

16984.5%199.5%126.0%2.790.53992.8%4

تعترب سرقة هوية 
شخص اخر، 

عمال منافيا 
لالخالق 

17587.5%199.5%63.0%2.850.43894.8%2

ال احرتم 
االشخاص 

اللذين ميتلكون 
حساابت أبمساء 

مستعارة على 
مواقع التواصل 

وال اتواصل 
معهم 

12261.0%6030.0%189.0%2.520.65784.0%7

فيما يتعلق مبحور القوانن الرقمية ، تبن من الدراسة امليدانية ارتفاع نسبة موافقة 
املبحوثن على العبارات نتيجة الرتفاع وعيهم هبذا احملور وكانت اعلى نسبة للعبارة 

» اجتنب دائما اخرتاق معلومات االخرين )اجلرائم االليكرتونية« بوزن نسي ٩٥.٣٪ 
يليها » تعترب سرقة هوية شخص اخر، عمال منافيا لالخالق« بوزن نسي ٩٤.٨٪ 
يليها » اشجع ضرورة وجود حقوق للفرد حتقق االمن واآلمان الرقمي« بوزن نسي 
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٩٤.٣٪ يليها » أؤيد عدم االعتداء على حقوق االخرين يف العامل الرقمي« بوزن 
نسي ٩٢.٨٪ يليها » احذر اصدقائي من ارتكاب اجلرائم االليكرتونية« بوزن نسي 
٨٩.٧٪ مما يوضح املسئولية االجتماعية جتاه الغر ،يليها » أؤيد فضح ومعاقبة اي 
شخص يقوم ابالستخدام غر االخالقي للتكنولوجيا« بوزن نسي ٨٥.٢٪يليها » 
ال احرتم االشخاص اللذين ميتلكون حساابت أبمساء مستعارة على مواقع التواصل 
وال اتواصل معهم« بوزن نسي ٨٤٪ مما توضح ان التزام الشخص ابلقوانن الرقمية 

يرتبط بتمتعه بقدر كبر من ابقي احملاور ، اما عن اقل العيارات الي انلت موافقة 
املبحوثن هي » اجلرائم االليكرتونية معلن عنها ويعرفها اجلميع« بوزن نسي ٧٠.٢٪ 
وهو تعكس مطلب مهم بتوعية الشباب بشكل خاص واجلمهور بشكل عام ابجلرائم 
االليكرتونية كما جيب ان يكون هناك دورا ملواقع التواصل االجتماعي بتوضيح هذه 

األمور يف خصوصيتها وسياستها العامة للمستخدمن .

 )Digital Rights& الرقميــة  واملســؤوليات  احلقــوق   : الســابع  احملــور 
الرقمــي  العــامل  يف  اجلميــع  هبــا  يتمتــع  الــي  احلــرايت   :Responsibilities(

وتعي اســتخدام التكنولوجيا الرقمية مبســئولية ووعي يف ممارســة احلقوق والواجبات الي 
يتمتــع هبــا اجلميــع يف العــامل الرقمــي ،مثــل اخلصوصيــة وحريــة التعبــر عــن الــرأي .

اســتهدفت الدراســة امليدانيــة التعــرف علــى درجــة وعــي الشــباب جتــاه  حمــاور املواطنــة 
الرقميــة بشــكل عــام وحمــور  احلقــوق واملســؤليات الرقميــة بشــكل وقــد كشــفت نتائــج 

الدراســة مــا يلــي: 
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درجة وعي الشباب مبحور احلقوق واملسئوليات الرقمية :

شكل رقم )١١( يوضح وعي الشباب مبحور احلقوق واملسئوليات الرقمية  

توصلــت الدراســة امليدانيــة ان ٧٠.٥٪مــن املبحوثــن عينــة الدراســة لديهــم درجــة وعــي 
مرتفعــة مبحــور احلقــوق واملســئوليات الرقميــة   وان ٢٤.٥٪ لديهــم درجــة وعــي متوســطة 
بينما ٥٪ فقط من املبحوثن كانت درجة وعيهم منخفضة مبحور احلقوق واملســئوليات 

الرقمية 

جدول رقم )٨( ادراك الشباب للمحور السابع احلقوق واملسئوليات الرقمية 
العبارات اخلاصة 

ابحملور السابع 
احلقوق الرقمية 

متوسط ال أوافقأوافق إىل حد ماأوافق
حسايب

احنراف 
معياري

الرتتيبوزن نسي

%ك%ك%ك

 اعرف ان هناك 
حدود للحرية الي 
يتمتع هبا املواطن 
يف العامل الرقمي 

13467.0%6130.5%52.5%2.650.53088.2%2

 أؤمن بوجود 
حقوق ومسئوليات 
لكل فرد يف العامل 

الرقمي 

13668.0%5527.5%94.5%2.640.56987.8%4
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 امتتع كمواطن 
رقمي حبقوقي 

كاملة كاخلصوصية 
وحرية التعبر

9748.5%7638.0%2713.5%2.350.70778.3%6

 اعرف كيف 
احافظ على 

حقوقي الرقمية 
)اؤمن حساابيت 

الشخصية (

12160.5%7537.5%42.0%2.590.53386.2%5

 اعرف جيدا 
خطورة استخدام 
املواد املتاحة عرب 
شبكة االنرتنت 

بطريقة غر 
اخالقية 

14070.0%4924.5%115.5%2.650.58488.2%2

 اعتقد بوجود 
جيل من املواطنن 
الرقمين القادرين 

على استخدام 
التكنولوجيا 

16080.0%3417.0%63.0%2.770.48892.3%1

كشــفت الدراســة امليدانيــة عــن عــدم وجــود اختالفــات واضحــة بــن آراء املبحوثــن جتــاه 
حمــور احلقــوق واملســئوليات الرقميــة حيــث جــاءت النســب األعلــى لصــاحل ذوي الوعــي 
املرتفــع فكانــت اعلــى العبــارات الــي حصلــت علــى موافقــة املبحوثــن » اعتقــد بوجــود 
جيــل مــن املواطنــن الرقميــن القادريــن علــى اســتخدام التكنولوجيــا« بــوزن نســي ٩٢.٣٪ 
يليهــا » اعــرف جيــدا خطــورة اســتخدام املــواد املتاحــة عــرب شــبكة االنرتنــت بطريقــة غــر 
أخالقيــة« بــوزن نســي ٨٨.٢٪ يليهــا » اعــرف ان هنــاك حــدود للحريــة الــي يتمتــع هبــا 
املواطــن يف العــامل الرقمــي« يليهــا » أؤمــن بوجــود حقــوق ومســئوليات لــكل فــرد يف العــامل 
الرقمــي« بــوزن نســي ٨٧.٧٪  يليهــا » اعــرف كيــف احافــظ علــى حقوقــي الرقميــة 
رقمــي  امتتــع كمواطــن   « يليهــا  نســي ٨٦.٢٪  بــوزن   » الشــخصية  )اؤمــن حســاابيت 

حبقوقــي كاملــة كا اخلصوصيــة وحريــة التعبــر« بــوزن نســي ٧٨.٣٪
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 )Digital Health& الرقميــة  والســالمة  الصحــة   : الثامــن  احملــور 
)Wellness: الصحــة النفســية والبدنيــة يف عــامل التكنولوجيــا الرقميــة ويقصــد هبــا 
التقيــد مبعايــر الســالمة والصحــة النفســية واجلســدية عنــد اســتخدام الوســائط الرقميــة ، 

للتكنولوجيــا. الصحــي والســليم  الوعــي والثقافــة حــول االســتخدام  ونشــر 
اســتهدفت الدراســة امليدانيــة التعــرف علــى درجــة وعــي الشــباب جتــاه  حمــاور املواطنــة 
الرقميــة بشــكل عــام وحمــور الصحــة الرقميــة  بشــكل خــاص وقــد كشــفت نتائــج الدراســة 

مــا يلــي: 
درجة وعي الشباب مبحور الصحة الرقمية 

شكل رقم )١٢( يوضح وعي الشباب مبحور الصحة الرقمية   

توصلــت الدراســة امليدانيــة ان ٧٥٪ مــن املبحوثــن عينــة الدراســة لديهــم درجــة وعــي 
متوسطة مبحور الصحة الرقمية  مما يشر اىل  أمهية االهتمام هبذا احملور للوصول بدرجة 
وعــي الشــباب اىل ان تكــون مرتفعــة جتــاه هــذا احملــور  ، وان ١٤.٥٪ لديهــم درجــة وعــي 
متوســطة بينمــا ١٠.٥٪  مــن املبحوثــن كانــت درجــة وعيهــم منخفضــة مبحــور الصحــة 

الرقميــة 
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جدول رقم ) ٩( ادراك الشباب للمحور السابع احلقوق واملسئولية الرقمية من 
املواطنة الرقمية

العبارات 
اخلاصة ابحملور 

الثامن 

متوسط ال أوافقأوافق إىل حد ماأوافق
حسايب

احنراف 
معياري

الرتتيبوزن نسي

%ك%ك%ك

انظم وقي 
اثناء استخدام 

التكنولوجيا 

6633.0%7939.5%5527.5%2.060.77868.5%5

ال اعتنق اي 
معتقدات 

فكرية تنشر 
عرب مواقع 
التواصل 

االجتماعي 

11557.5%6733.5%189.0%2.490.65782.8%3

اعرف جيدا 
االاثر النفسية 

املرتتبة على 
الفرد عند 
تفاعله مع 
التقنيات 
الرقمية 

13366.5%5929.5%84.0%2.630.56287.5%2

اراعي دائما ان 
اجلس بشكل 

ووضعية صحية 
وسليمة اثناء 

استخدام 
التكنولوجيا 

الرقمية 

4623.0%9949.5%5527.5%1.960.71165.2%6

اعرف ما هي 
ثقافة الصحة 

والسالمة 
الرقمية يف 

اجملتمع 

5929.5%10753.5%3417.0%2.130.67270.8%4
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اعرف ما 
هو ادمان 

التكنولوجيا 
)املخدرات 

الرقمية

13969.5%4824.0%136.5%2.630.60487.7%1

تشــر بيــاانت الدراســة امليدانيــة اىل عــدم وجــود وعــي مرتقــع حملــور الصحــة الرقميــة بينمــا 
ســجلت النســبة األكــرب مــن ارء الباحثــن لصــاحل ذوي الوعــي املتوســط وهــذا مــا تفســره 
للعبــارات  النســي  الــوزن  اختلفــت نســب  املقيــاس حيــث  يتكــون منهــا  الــي  العبــارات 
فكانــت اعلــى نســبة لــذوي الوعــي املتوســط لصــاحل العبــاراة » اعــرف مــا هــو ادمــان 
بــوزن نســي ٨٧.٧٪ يليهــا » اعــرف جيــدا االاثر  التكنولوجيــا )املخــدرات الرقميــة« 
النفســية املرتتبــة علــى الفــرد عنــد تفاعلــه مــع التقنيــات الرقميــة« بــوزن نســي ٨٧.٥٪ يليهــا 
» ال اعتنــق اي معتقــدات فكريــة تنشــر عــرب مواقــع التواصــل االجتماعــي« بــوزن نســي 
٨٢.٨٪ يليهــا » اعــرف مــا هــي ثقافــة الصحــة والســالمة الرقميــة يف اجملتمــع« بــوزن نســي 
٧٠،٨٪ امــا عــن العبــارات عــن األقــل يف الــوزن النســي هلــا فكانــت » انظــم وقــي اثنــاء 
اســتخدام التكنولوجيــا« بــوزن نســي ٦٨.٥٪ وخــرا » اراعــي دائمــا ان اجلــس بشــكل 

ووضعيــة صحيــة وســليمة اثنــاء اســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة« بــوزن نســي ٦٥.٢٪

 :)Digital Security , )self-protection( الرقمــي  اآلمــن   : التاســع  احملــور 
إجــراءات ضمــان الوقايــة واحلمايــة الرقميــة 

ويقصد به اإلجراءات الوقائية والتدابر األمنية الي جيب ان يتخذها مجيع مستخدمي 
التكنولوجيا ،لضمان سالمتهم وأمن شبكاهتم .

اســتهدفت الدراســة امليدانيــة التعــرف علــى درجــة وعــي الشــباب جتــاه  حمــاور املواطنــة 
الرقميــة بشــكل عــام وحمــور اآلمــن الرقمــي  بشــكل خــاص  وقــد كشــفت نتائــج الدراســة 

مــا يلــي: 
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درجة وعي الشباب مبحور اآلمن الرقمي :

شكل رقم )١٣( يوضح وعي الشباب مبحور اآلمن الرقمي  

جدول رقم )١٠( ادراك الشباب للمحور التاسع االمن الرقمي

العبارات اخلاصة 
ابحملور التاسع 
االمن الرقمي  

متوسط ال أوافقأوافق إىل حد ماأوافق
حسايب

احنراف 
معياري

الرتتيبوزن نسي

%ك%ك%ك

 اعرف بعدم 
فعالية حذف 

البياانت 
وعمليات التهيئة 
عند بيع اهلواتف 
احملمولة مع توافر 

برامج عديدة 
تسرتجع كافة 

الصور والبياانت 

14271.0%4824.0%105.0%2.660.57188.7%1

 اقوم دائما بعمل 
نسخ احتياطية 

من بياانيت 
اخلاصة ومعلومايت 

املهمة

12562.5%6331.5%126.0%2.570.60685.5%2
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 احرص على 
اختيار رقم سري 

طويل ومعقد 

11256.0%7738.5%115.5%2.510.60183.5%2

 احرص دائما 
على توفر برانمج 

احلماية من 
الفروسات على 
جهازي اخلاص

11959.5%6231.0%199.5%2.500.66583.3%4

 التزم دائما 
ابملواقع الي 

تناسب عمري 
وختصصي 

11256.0%6532.5%2311.5%2.450.69281.5%5

 ال اتواصل مع 
اشخاص ال 

اعرفهم

10854.0%6633.0%2613.0%2.410.71080.3%6

 ابلغ اجلهات 
املسئولة عند 
حدوث اي 

اخرتاق 

9949.5%7537.5%2613.0%2.370.70378.8%7

 اقرأ جيدا 
سياسيات 
اخلصوصية 

واالستخدام قبل 
الدخول على اي 

موقع 

8442.0%7939.5%3718.5%2.240.74374.5%8

 اعتاد على 
تغير الرقم 

السري لوسائط 
التكنولوجيا 

بشكل دوري 

9145.5%6532.5%4422.0%2.240.78974.5%8

 احبث دائما عن 
اجلهات املسئولة 
عن االخرتاقات 
وكيفية التواصل 

معها وآلية عملها 

5427.0%8040.0%6633.0%1.940.77464.7%10

كشــفت الدراســة امليدانيــة ارتفــاع وعــي الشــباب مبحــور اآلمــن الرقمــي بنســبة بلغــت 
٥٨.٥٪ حيث تشر بياانت اجلدول ام اكثر العبارات الي انلت على موافقة املبحوثن 
يف حمــور االمــن الرقمــي » اعــرف بعــدم فعاليــة حــذف البيــاانت وعمليــات التهيئــة عنــد بيــع 
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اهلواتــف« بــوزن نســي ٨٨.٧٪ يليهــا » احــرص علــى اختيــار رقــم ســري طويــل ومعقــد« 
بــوزن نســي ٨٥.٥٪ كمــا جــاءت عبــارة » اقــوم دائمــا بعمــل نســخ احتياطيــة مــن بيــاانيت 
اخلاصــة ومعلومــايت املهمــة« بنفــس النســبة يليهمــا » احــرص دائمــا علــى توفــر برانمــج 
احلمايــة مــن الفروســات علــى جهــازي اخلــاص« بــوزن نســي ٨٣.٣٪ يليهــا » التــزم دائمــا 
ابملواقــع الــي تناســب عمــري وختصصــي« بــوزن نســي ٨١.٥٪ يليهــا » ال اتواصــل مــع 
اشــخاص ال اعرفهــم« بــوزن نســي ٨٠.٣٪ يليهــا » ابلــغ اجلهــات املســئولة عنــد حــدوث 
اي اخرتاق« بوزن نسي ٧٨.٨٪ يليها » اقرأ جيدا سياسيات اخلصوصية واالستخدام 
قبــل الدخــول علــى اي موقــع« و » اعتــاد علــى تغيــر الرقــم الســري لوســائط التكنولوجيــا 
بشــكل دوري« بنفــس الــوزن النســي والــذي بلــغ ٧٤.٥٪ امــا عــن العبــارة الــي مل حتظــي 
مبوافقــة آراء الشــباب عينــة الدراســة كانــت » احبــث دائمــا عــن اجلهــات املســئولة عــن 

االخرتاقــات وكيفيــة التواصــل معهــا وآليــة عملهــا« بــوزن نســي ٦٤.٧٪  .
وتشــر هــذه النتائــج اىل توفــر درجــة وعــي مرتفعــة لــدى الشــباب جتــاه حمــور االمــن 
الرقمــي اىل ان هــذه النســب تشــر اىل أمهيــة االهتمــام هبــذا احملــور والعمــل علــى التوعيــة بــه 

اختبار فروض الدراسة :
هدفت الدراسة التحليلية اىل اختبار صحة فروض الدراسة وفقا جملموعة من املتغرات 
)امتــالك بطاقــة ائتمــان  – عــدد ســاعات التعــرض – نــوع املبحوثيــن – نــوع التعليــم ( 

وكانــت علــى النحــو التــايل :
الفــرض األول : توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن ادراك الشــباب اجلامعــي 

حملــاور املواطنــة الرقميــة وامتالكهــم بطاقــة إئتمــان 

جدول رقم )١٢( يوضح العالقة بن إدراك الشباب حملاور املواطنة وامتالكهم 
لبطاقة ائتمان 

Q4املتوسط العدد
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الداللة درجة احلريةقيمة ت
اإلحصائية

الداللة

دال10818.852.5533.4001980.001نعماحملور األول الوصول الرقمي 

9217.741.977ال

دال10834.835.6392.6431980.009نعماحملور الثاين التجارة الرقمية   

9232.964.135ال
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احملور الثالث االتصاالت 
الرقمية 

غر 1980.359�1087.901.5280.920نعم
دال 928.081.141ال

دال10813.301.8202.5701980.011نعماحملور الرابع الثقافة الرقمية 

9212.621.898ال

غر 1980.766�10816.392.1910.298نعماحملور اخلامس اللياقة الرقمية 
دال 9216.482.019ال

غر 1980.285�10821.002.9351.071نعماحملور السادس القوانن الرقمية 
دال 9221.412.437ال

غر 1980.203�10815.442.4011.278نعماحملور السابع احلقوق الرقمية 
دال 9215.852.000ال

غر 10813.912.6250.1941980.847نعماحملور الثامن الصحة الرقمية 
دال 9213.842.495ال

غر 1980.796�10823.804.2020.259نعماحملور التاسع االمن الرقمي 
دال 9223.933.203ال

حيــث تشــر بيــاانت اجلــدول ان مت ثبــوت صحــة الفــرض جزئيــا لوجــود عالقــة دالــة 
احصائيــا بــن احملــور األول الوصــول الرقمــي واحملــور الثــاين التجــارة الرقميــة واحملــور الرابــع 
الثقافــة الرقميــة( وبــن امتــالك الشــباب لبطاقــة ائتمــان حيــث ان هــذه احملــاور يتطلــب 
ادراكهــا ان يكــون لــدى املســتخدم يف البدايــة القــدرة علــى الوصــول الرقمــي كمــا هــو 
موضــح يف احملــور األول حيــث يتطلــب هــذا احملــور قــدرة الشــباب للوصــول املتكافــئ 

لألنرتنــت وهــي اساســيات املواطنــة الرقميــة .
امــا عــن التجــارة الرقميــة فكانــت العالقــة دالــة احصائيــا بــن درجــة وعــي الشــباب 
ابلتجــارة الرقميــة وامتالكهــم لبطاقــة ائتمــان حيــث انــه ال يســتطيع اجــراء عمليــات البيــع 
والشــراء علــى االنرتنــت دون امتالكــه بطاقــة ائتمانيــة. كمــا انــه هنــاك عالقــة دالــة احصائيــا 
بــن درجــة وعــي الشــباب ابلثقافــة الرقميــة وامتالكهــم لبطاقــة ائتمــان حيــث اهنــا هــي مــا 
متكنــه مــن احلصــول علــى املعلومــات والبيــاانت علــى املواقــع املختلفــة ســواء كان غرضــه 

التصفــح فقــط او الشــراء 
امــا ابقــي احملــاور فلــم يثبــت صحــة الفــرض يف وجــود عالقــة دالــة احصائيــا بــن حمــاور 
)االتصــاالت الرقميــة -اللياقــة الرقميــة – القوانــن الرقميــة -احلقــوق الرقميــة – الصحــة 

الرقميــة – االمــن الرقمــي(
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الفــرض الثــاين : توجــد عالقــة دالــة احصائيــا بــن درجــة وعــي الشــباب مبحــاور 
املواطنــة الرقميــة وكثافــة اســتخدام االنرتنــت 

 
جدول رقم )١٣ ( يوضح العالقة بن  درجة ادراك  الشباب حملاور املواطنة 

الرقمية  وعالقته مبتغر كثافة االستخدام لألنرتنت 
Q1املتوسط العدد

احلسايب
االحنراف 

املعياري
درجة قيمة ت

احلرية
الداللة 

اإلحصائية
الداللة

احملور األول 
الوصول الرقمي 

دال1980.000�5117.312.6423.700متوسط االستخدام

14918.692.165كثيف االستخدام

احملور الثاين 
التجارة الرقمية 

دال1980.001�5132.005.2613.287متوسط االستخدام

14934.644.852كثيف االستخدام

احملور الثالث 
االتصاالت 

الرقمية 

دال1980.000�517.181.7635.183متوسط االستخدام

1498.261.073كثيف االستخدام

احملور الرابع الثقافة 
الرقمية 

دال1980.000�5111.941.9944.840متوسط االستخدام

14913.341.708كثيف االستخدام

احملور اخلامس 
اللياقة الرقمية 

غر دال1980.321�5116.182.5430.995متوسط االستخدام

14916.521.940كثيف االستخدام

احملور السادس 
القوانن الرقمية 

دال1980.033�5120.493.7442.149متوسط االستخدام

14921.432.231كثيف االستخدام

احملور السابع 
احلقوق الرقمية

دال1980.003�5114.842.7452.978متوسط االستخدام

14915.901.962كثيف االستخدام

احملور الثامن 
الصحة الرقمية 

غر دال5113.882.4050.0241980.981متوسط االستخدام

14913.872.618كثيف االستخدام

احملور التاسع 
االمن الرقمي 

غر دال5124.004.7370.3071980.759متوسط االستخدام

14923.813.390كثيف االستخدام

توضــح بيــاانت اجلــدول العالقــة بــن درجــة وعــي الشــباب مبحــاور املواطنــة الرقميــة وكثافــة 
استخدامهم لألنرتنت 

تشــر بيــاانت اجلــدول اىل ثبــوت صحــة الفــرض جزئيــا حيــث انــه كانــت هنــاك عالقــة 
دالــة احصائيــا بــن احملــاور )الوصــول الرقمــي – التجــارة الرقميــة – االتصــاالت الرقميــة – 
الثقافــة الرقميــة – القوانــن الرقميــة – احلقــوق الرقميــة ( وبــن كثافــة اســتخدام الشــباب 
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لألنرتنت حيث ان الشــباب دائما  ما يســتخدمون االنرتنت بشــكل كبر نظرا لطبيعتهم 
وطبيعــة اجملتمــع اللذيــن يعيشــون فيــه وانــه مــن خــالل نتائــج الدراســة ومــن خــالل التوصــل 
لوجــود مســتوى مرتفــع مــن املواطنــة الرقميــة ذلــك يعكــس انــه لكــي يتحقــق هــذا االدراك 
فســوف يتحقــق بنســبة كبــرة نتيجــة لكثافــة االســتخدام الــذي ســوف يكــون ســببا يف 
ادراك الكثــر مــن هــذه احملــاور عــن طريــق التجربــة ولكــن ابلوعــي اإلجيــايب ســتكون جتربــة 
االســتخدام غــر ضــارة ، وابلتــايل فنجــد ان هــذه احملــاور كانــت تتطلــب عــدد ســاعات 
اكثــر لكــي يســتطيع الشــباب ان حيققــوا إدراكا مرتفعــا يف الوصــول الرقمــي واالتصــاالت 
الرقميــة والثقافــة الرقميــة والقوانــن الرقميــة واحلقــوق الرقميــة ( وهــذا مــا توافــق مــع نتيجــة 

دراســة )الصمــادي ،٢٠١٧( .
كمــا ثبــت عــدم صحــة الفــرض يف ادراك الشــباب لبعــض احملــاور األخــرى حيــث كانــت 
العالقــة غــر دالــة بــن ادراك الشــباب لـــ )حمــور اللياقــة الرقميــة -الصحــة الرقميــة واالمــن 

الرقمــي( .
الفــرض الثالــث : توجــد عالقــة دالــة احصائيــا بــن ادراك الشــباب حملــاور املواطنــة 

الرقميــة ونــوع التعليــم ) حكومــي وخــاص(

جدول رقم )١٤( يوضح العالقة بن ادراك الشباب حملاور املواطنة الرقمية ونوع 
التعليم ) حكومي/خاص(

نوع 
التعليم

املتوسط العدد
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة قيمة ت
احلرية

الداللة 
اإلحصائية

الداللة

احملور األول 
الوصول 
الرقمي 

دال5019.022.1622.3731980.019حكومي
15018.112.396خاص

احملور الثاين 
التجارة 
الرقمية 

غر دال5034.825.6091.3691980.172حكومي
15033.694.877خاص

احملور الثالث 
االتصاالت 

الرقمية 

غر دال508.061.1680.4781980.633حكومي
1507.951.425خاص

احملور الرابع 
الثقافة 
الرقمية 

غر دال1980.983�5012.981.8240.022حكومي
15012.991.907خاص
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احملور 
اخلامس 
اللياقة 
الرقمية 

دال5017.001.7732.2291980.027حكومي
15016.242.182خاص

احملور 
السادس 
القوانن 
الرقمية 

غر دال1980.742�5021.082.3200.330حكومي
15021.232.845خاص

احملور السابع 
احلقوق 
الرقمية 

غر دال1980.488�5015.441.9600.695حكومي
15015.692.314خاص

احملور الثامن 
الصحة 
الرقمية 

دال5014.662.0062.5381980.012حكومي
15013.612.674خاص

احملور التاسع 
االمن 
الرقمي 

غر دال5024.663.3301.7431980.083حكومي
15023.593.876خاص

دالــة  عالقــة  وجــود  حيــث  جزئيــا  الفــرض  ثبــوت صحــة  اىل  اجلــدول  بيــاانت  تشــر 
احصائيــا بــن ثالثــة حمــاور مــن حمــاور املواطنــة الرقميــة ) الوصــول الرقمــي – اللياقــة الرقميــة 
– الصحــة الرقميــة ( وبــن نــوع التعليــم احلكومــي واخلــاص حيــث كانــت لصــاحل التعليــم 
احلكومــي بفــارق بســيط عــن التعليــم اخلــاص امــا عــن ابقــي احملــاور فقــد ثبــت عــدم صحــة 
الفــرض جزئيــا فيمــا خيــص ادراك الشــباب حملــاور املواطنــة الرقميــة وعالقتهــا ابحملــاور التاليــة  
) احملــور الثــاين التجــارة الرقميــة واحملــور الثالــث االتصــاالت الرقميــة واحملــور الرابــع الثقافــة 
الرقميــة واحملــور الســادس القوانــن الرقميــة واحملــور الســابع احلقــوق الرقميــة واحملــور التاســع 

االمــن الرقمــي( حيــث كانــت العالقــة غــر دالــة .
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 الفــرض الرابــع : توجــد عالقــة دالــة احصائيــا بــن ادراك الشــباب حملــاور املواطنــة 
الرقميــة ابختــالف متغــر النــوع ) ذكر/انثــى( 

جدول رقم )١٥( يوضح العالقة بن إدراك الشباب حملاور املواطنة الرقمية 
ومتغر النوع )ذكر /انثى(

املتوسط العددالنوع
احلسايب

االحنراف 
املعياري

درجة قيمة ت
احلرية

الداللة 
اإلحصائية

الداللة

دال1980.050�9017.982.2531.972ذكراحملور األول الوصول الرقمي 

11018.642.426أنثى

غر 1980.993�9033.975.6300.008ذكراحملور الثاين التجارة الرقمية 
دال 11033.974.606أنثى

غر 908.111.5471.2321980.220ذكراحملور الثالث االتصاالت الرقمية 
دال 1107.871.189أنثى

دال9013.421.7863.0321980.003ذكراحملور الرابع الثقافة الرقمية 

11012.631.891أنثى

دال1980.027�9016.072.3602.226ذكراحملور اخلامس اللياقة الرقمية 

11016.731.837أنثى

دال1980.002�9020.533.1383.159ذكراحملور السادس القوانن الرقمية 

11021.732.192أنثى

غر 1980.419�9015.492.4460.809ذكراحملور السابع احلقوق الرقمية 
دال 11015.752.038أنثى

غر 1980.326�9013.683.0240.986ذكراحملور الثامن الصحة الرقمية 
دال 11014.042.107أنثى

غر 1980.074�9023.334.0171.798ذكراحملور التاسع االمن الرقمي 
دال 11024.293.510أنثى

تشــر نتائــج التحليــل صحــة الفــرض جزئيــا لصــاحل االانث يف بعــض احملــاور ولصــاحل 
الذكــور يف بعــض احملــاور كمــا مل يثبــت صحتــه مــع ابقــي احملــاور 

حيــث ثبتــت صحــة الفــرض بوجــود عالقــة دالــة احصائيــا لصــاحل االانث مــع حمــاور 
)الوصــول الرقمــي والقوانــن الرقميــة( بينمــا ثبــت صحــة الفــرض يف وجــود عالقــة دالــة 
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احصائيــا بــن إدراك الشــباب حملــور اللياقــة الرقميــة لصــاحل الذكــور يف حــن مل تثبــت وجــود 
عالقــة دالــة احصائيــا بــن إدراك الشــباب حملــاور املواطنــة الرقميــة ومتغــر النــوع يف كل مــن 
احملــاور التاليــة )التجــارة الرقميــة – االتصــاالت الرقميــة احلقــوق الرقميــة – الصحــة الرقميــة 

-االمــن الرقمــي(  .
خنلــص مــن التحليــل انــه مت قبــول صحــة فــروض الدراســة بشــكل جزئــي حيــث اهنــا ثبــت 
صحــة بعضهــا جزئيــا مــع املتغــرات املختلفــة للدراســة )امتــالك بطاقــة ائتمــان- كثافــة 

االســتخدام لألنرتنــت – النــوع ومنــط التعليــم( .

خامتة الدراسة :
اهتمــت الدراســة احلاليــة مبوضــوع هــام وهــو » املواطنــة الرقميــة« وهــي مــا تعنيــه مــن 
الدراســة  التكنولوجيــا إلشــباع احتياجاتــه ،ومــن خــالل  املواطــن علــى اســتخدام  قــدرة 
تبــن للباحثــة انــه مــا كانــت تســعى اليــه الدراســة مــن قيــاس درجــة وعــي الشــباب مبحــاور 
املواطنــة الرقميــة الــي توفــرت بشــكل كبــر يف عينــة الدراســة والــي مــن خالهلــا نصــل اىل 
بلــورة مفهــوم : املواطــن الرقمــي » والــذي جيــب ان تتوافــر فيــه حمــاور املواطنــة الرقميــة مــن 
وعيــه مبحاورهــا والــي تتــدرج بدايــة مــن الوصــول الرقمــي يف قدرتــه للوصــول للمعلومــات و 
اتقــان االتصــاالت الرقميــة ابإلضافــة اىل تطويعــه هلــذه املهــارة يف عمليــات البيــع والشــراء 
حــي يتســى لنــا ان نقــول انــه متقــن للتجــارة الرقميــة مــرورا ابلقوانــن واالتيكيــت الرقمــي 
الــذي ينظــم عالقتــه ابالخريــن واحلقــوق الرقميــة الــي متكنــه مــن معرفــة مالــه وماعليــه مــع 
أمهيــة حتليــة ابلصحــة الرقميــة مــن اهتمامــه بوضعيــة جلوســه الــي جتعلــه حيافــظ علــى جســده 
ســليما متعــاىف » فالعقــل الســليم يف اجلســم الســليم« وصــوال لآلمــان الرقمــي الــذي يوفــر 
لــه احلمايــة مــن املخاطــر واالســتخدام اآلمــن ،بذلــك يكــون لدينــا جيــال مــن املواطنــن 
الرقميــن القادريــن علــى العمــل يف العصــر الرقمــي كمــا ســينعكس بــدوره علــى مجيــع 
اعمماهلــم والــي أصبحــت تتــم  بشــكال رقميــا . مــع االهتمــام مبراجعــة بعــض احملــاور الــي 

ااخنفــض  هبــا وعــي ادراك الشــباب هلــا والعمــل علــى دعمهــا .
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اختلف معدل إدراك الشباب حملاور املواطنة الرقمية كالتايل: 
بتطبيــق الدراســة علــى املبحوثــن عينــة الدراســة  لقيــاس درجــة الوعــي الكامــل مبحــاور 

املواطنــة الرقميــة التســعة  :
اتضــح مــن خــالل الدراســة عــدم انتشــار مفهــوم »املواطنــة الرقميــة » بلفظــه علــى الرغــم 	 

من معرفة الشــباب عينة الدراســة مبحاوره 
جــاء ترتيــب أولــوايت الشــباب ابلنســبة ألمهيــة التكنولوجيــا حيــث جــاءت ابلرتتيــب 	 

التــايل )املشــاركة االليكرتونيــة الكاملــة يف اجملتمــع (  بنســبة بلغــت ٤٦.٥٪ ممــا يعكــس 
وعــي الشــباب أبمهيــة وعيهــم ابلثقافــة الرقميــة

تباينــت نتائــج املبحوثــن حــول درجــة وعيهــم ابملواطنــة الرقميــة  ومبحاورهــا املختلفــة 	 
حيــث جــاءت درجــة وعــي املبحوثــن ابحملــور األول »الوصــول الرقمــي« مرتفــع بنســبة 
بلغت ٤٤٪ اما  ذوي الوعي املتوسط  بنسبة بلغت ٥٤٪ يليها ذوي الوعي املنخفض 

مبحــور الوصــول الرقمــي بنســبة بلغــت ٢٪ .
كشفت النتائج اخلاصة مبحور »التجارة الرقمية« اارتفاع وعي املبحوثن حيث 	 

جاءت لصاحل  ذوي الوعي املرتفع بنسبة بلغت ٤٨٪ وذوي الوعي املتوسط بنسبة 
بلغت ٤٧.٥٪ وذوي الوعي املنخفض بنسبة بلغت ٤.٥٪ .

أوضحت نتائج احملور الثالث »االتصاالت الرقمية« اارتفاع وعي املبحوثن لصاحل  	 
ذوي الوعي املرتفع  بنسبة بلغت ٨١٪  اما ذوي الوعي  املتوسط  جاءت بنسبة 

١٦.٥٪  و وذوي الوعي املنخفض ٢.٥٪ .
 تبن ان درجة وعي املبحوثن ابحملور الرابع »الثقافة الرقمية« كانت مرتفعة  حيث 	 

تراوحت درجة وعي املبحوثن بن ذوي الوعي املرتفع بنسبة ٧٦٪ وذوي الوعي 
املتوسط بنسبة ٢٤٪ .

كشفت النتائج اخلاصة ابحملور اخلامس »اللياقة الرقمية » اهنا كانت لصاحل ذوي 	 
الوعي املتوسط فكانت نسبة ذوي الوعي املرتفع ابللياقة الرقمية ٤٧.٥٪ وذوي الوعي 

املتوسط ٥٠.٢٪ وذوي الوعي املنخفض ٢٪.
تبن ارتفاع وعي الشباب ابحملور السادس القوانن الرقمية فكانت درجة ذوي 	 

الوعي املرتفع ابلقوانن الرقمية ٨٤.٥٪ وذوي الوعي املتوسط ١٣.٥٪ اما ذوي 
الوعي املنخفض ٢٪ .

جاءت درجة الوعي  للمحور السابع »احلقوق واملسئوليات الرقمية »  لصاحل 	 
ذوي الوعي املتوسط فكانت نسبة ذوي الوعي املرتفع  ٢٤.٥٪ وذوي الوعي 

املتوسط ٧٠.٥٪ وذوي الوعي املنخفض ٥٪ .
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 سجل احملور الثامن »الصحة الرقمية » درجة وعي املبحوثن ذوي الوعي املرتفع 	 
نسبة بلغت ١٠.٥٪ وذوي الوعي املتوسط ٧٥ ٪ وذوي الوعي املنخفض ١٦٪ .

واخر احملور التاسع االمن الرقمي حيث كانت درجة ذوي الوعي املرتفع ٥٤٪ 	 
وذوي الوعي املتوسط ٤٩.٥٪ وذوي الوعي املنخفض ٤.٥٪ .

اختلفــت نتائــج اختبــار الفــروض بــن مســتوى إدراك الشــباب حملــاور املواطنــة الرقميــة 	 
ومتغــرات الدراســة اىل شــقن:

ثبــوت صحــة الفــرض بشــكل جزئــي يف وجــود عالقــة دالــة احصائيــا بــن احملــور األول 	 
الوصــول الرقمــي واحملــور الثــاين التجــارة الرقميــة واحملــور الرابــع الثقافــة الرقميــة( وبــن امتــالك 

الشــباب لبطاقــة ائتمــان  .
ثبــوت صحــة الفــروض بشــكل جزئــي حيــث كانــت هنــاك عالقــة دالــة احصائيــا بــن 	 

احملــاور )الوصــول الرقمــي – التجــارة الرقميــة – االتصــاالت الرقميــة – الثقافــة الرقميــة – 
القوانــن الرقميــة – احلقــوق الرقميــة( وبــن كثافــة اســتخدام الشــباب لألنرتنــت.

ثبــوت صحــة الفــرض جزئيــا حيــث وجــود عالقــة دالــة احصائيــا بــن ثالثــة حمــاور مــن 	 
حمــاور املواطنــة الرقميــة )الوصــول الرقمــي – اللياقــة الرقميــة – الصحــة الرقميــة( وبــن نــوع 
التعليــم احلكومــي واخلــاص حيــث كانــت لصــاحل التعليــم احلكومــي بفــارق بســيط عــن 

التعليــم اخلــاص.
تشــر نتائــج التحليــل صحــة الفــرض جزئيــا لصــاحل االانث يف بعــض احملــاور ولصــاحل 	 

الذكــور يف بعــض احملــاور كمــا مل يثبــت صحتــه مــع ابقــي احملــاور .
حيــث ثبتــت صحــة الفــرض بوجــود عالقــة دالــة احصائيــا لصــاحل االانث مــع حمــاور 	 

)الوصــول الرقمــي والقوانــن الرقميــة( بينمــا ثبــت صحــة الفــرض يف وجــود عالقــة دالــة 
احصائيــا بــن إدراك الشــباب حملــور اللياقــة الرقميــة لصــاحل الذكــور .

اصبــح املواطــن الرقمــي ينطبــق علــى األشــخاص اللذيــن ميتلكــون إدراكا مرتفعــا حملــاور 	 
املواطنــة الرقميــة التســعة .

مقرتحات الدراسة )التوصيات( :
يف ضود النتائج العامة للدراسة ميكن للباحثة تقدمي بعض املقرتحات وهي:

اإلفــادة مــن التجــارب العامليــة واخلــربات الدوليــة يف االهتمــام بتدريــس مناهــج املواطنــة 	 
الرقميــة بدايــة مــن فــرتة التعليــم األساســي والــي يبــدأ فيهــا اســتخدام األطفــال لألنرتنــت .

ان يكــون هنــاك تكامــل بــن دور االســرة واملؤسســات التعليميــة واملؤسســات الدينيــة 	 
يف ترســيخ ابعــاد وحمــاور واخالقيــات املواطنــة الرقميــة .
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نشر ثقافة املواطنة الرقمية كمفهوم وكمصطلح أيضا على غرار ابقي التقنيات .	 
ضــرورة عمــل محــالت توعويــة مبحــاور املواطنــة وخاصــة التجــارة الرقميــة ملــا يرتتــب 	 

مــن  إدراكا ضعيفــا  والــي القــت  الرقميــة  الصحــة والســالمة  اضــرار وأيضــا  مــن  عليهــا 
الشــباب مقارنــة بباقــي احملــاور .

اهتمــام الدولــة ابلبنيــة التحتيــة لشــبكة االنرتنــت وتوفرهــا خاصــة يف اجلامعــات لكــي 	 
يتــم تدريــب الشــباب اجلامعــي علــى كل مــا هــو جديــد .

االهتمــام ابلــدورات التدريبيــة وورش العمــل الــي تدعــم التدريــب والتثقيــف مبحــاور 	 
املواطنــة الرقميــة وابعادهــا.
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