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  الملخص:

يعد العمل اليدف من ىذا البحث ىو معرفة دور المواطنة الرقمية في مدى تعزيز العمل عن بعد. إذ 
دول العالم والتي منظمات االعمال في كافة عن بعد من التوجيات الحديثة المعتمدة في الكثير من 

خالل  داف التنظيمية ورفع مستويات اإلنتاج منىمن خالليا الى تطوير العمل وتحقيق االتسعى 
, لقد ساعة التسارع الكبير في تطور التكنولوجيا وتقنيات االتصاالت في تطبيق الفعال لمعمل عن بعد

ايجاد نوع من التوجو في العمل عن بعد, اذ وفرت المعموماتية والتقنيات الحديثة بنية تحتية عريضة 
سموكيات االستخدام المثالي وواسعة لكثير من فرص العمل, المواطنة الرقمية بدورىا تعمل عمى تعزيز 

والقانوني واالخالقي لمتقينات لموصول الى تكوين مواطنين رقميين يمتمكون وعي كبير ومعرفة 
نظرًا ألىمية المواطنة الرقمية في زيادة الوعي في , باالستخدامات الصحيحة لمتكنولوجيا الحديثة

بصورة مثالية وصحيحة ولقت البحوث االستخدامات المثالية والصحية لتطبيق اليات العمل عن بعد 
 التي تناولت ىذه المتغيرات تبرز اىمية البحث الحالي. 

 . (المواطنة الرقمية, العمل عن بعد) :الكممات المفتاحية
Digital citizenship and its role in promoting Telework. 
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Abstract 

The aim of this research is to know the role of digital citizenship in the extent 

of promoting Telework. Telework is one of the modern trends adopted in 

many business organizations in all countries of the world, through which it 

seeks to develop work, achieve organizational goals and raise production 

levels through the effective application of Telework. A kind of trend in 

Telework, as informatics and modern technologies have provided a broad and 

wide infrastructure for many job opportunities. Digital citizenship, in turn, 

works to enhance the behaviors of the ideal, legal and ethical use of 
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technologies to reach the formation of digital citizens who have great 

awareness and knowledge of the correct uses of modern technology, given 

the importance of Digital citizenship in increasing awareness of the ideal and 

healthy uses for applying the mechanisms of Telework in an ideal and correct 

manner. Researches that dealt with these variables highlight the importance 

of the current research. 

key words: (Digital Citizenship, Teleworking). 

 Introduction المقذمت

لقد برزت المواطنة الرقمية بصفتيا من المواضيع الحديثة والتي تواكب التطورات 
, فقد في العالم الرقمي وشبكات االتصال والتي تتسع بصورة مذىمة الحديثة والمستمرة 

مدى العقدين الماضيين  كان ىنالك العديد من المحاوالت لتحديد المواطنة الرقمية عمى
وتحميل تمك المحاوالت إذان العناصر والعوامل المختمفة ىي نتيجة الفحص الواسع 

فالمواطنة الرقمية والتي تسمى ايضًا )المواطنة االلكترونية( تشمل فيم  ,لمفيوم المواطنة
 القضايا السياسية والثقافية واالجتماعية المتعمقة باستخدام تكنولوجيا المعمومات

( وكذلك تطبيق السموكيات المناسبة وفيم المبادئ المناسبة والموجو ICTواالتصاالت )
إلييا والتي تشمل األخالق والشرعية واألمن والمسؤولية في استخدام االنترنت والشبكات 

 (. (OHara, 2013: 93األجتماعية والتقنيات المتاحة 
بينت األدبيات ان المواطنين الرقميين ىم االفراد الذين يتمتعون بالصفات االخالقية  ولقد

والمسؤولة عن االستعمال المثالي لمتكنولوجيا ووسائل التواصل االجتماعي, فضاًل عن 
تحمل المسؤولية االخالقية واالجتماعية والقانونية في العالم االفتراضي, كذلك تم االشارة 

لرقمي عمى انُو ذلك الشخص الذي ولد أثناء او بعد ثورة التكنولوجيا الى المواطن ا
الرقمية وتفاعل معيا في سن مبكر ولديو وعي ومعرفة بيا تجعمُو يتعامل مع األخرين 

  (. 030: 9102بشكل الئق )ناجي, 
برزت أىمية العمل عن بعد مع تطور التكنولوجيا ودخول شبكات االنترنت الى 

إذ تسعى ىذه المنظمات لموصول الى افضل طريقة النجاز االعمال منظمات االعمال 
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ورفع االنتاجية, فمن بين ىذه االليات المتعبة ليذا الغرض ىو العمل عن بعد اذ زاد 
األىتمام بشكل كبير بالعمل عن بعد مع بدء ظيور االنترنت بداية التسعينيات من 

ال بعيدًا عن مكان العمل, كما القرن الماضي لتشير الى مفيوم حديث إلنجاز االعم
وقد تم وصف ىذه االلية بإنيا انجاز االعمال من قبل االفراد العاممين من ىالل 
الصفحة الرئيسية لممنظمة إذ تساعد االفراد العاممين عمى بناء اسرىم وحياتيم 
الشخصية حول اعماليم بالترتيب وتقميل النفقات المتعمقة بالعمل لموصول الى منظمات 

 (. (Yeandle et al., 2002:12ل اضطرابًا وخالية من االجياد ومتطورة تكنولوجيا اق

 Research Problemمشكمة البحث 
شبكات االنترنت في كافة دخول مع التطور المستمر لمتكنولوجيا في مجتمعاتنا و 

كأدات تساعد في تطور التنظيمية واالنتاجية تبرز اليات العمل عن بعد  موصمفا
التنظيمية ورفع مستويات االنتاج في حال تم تطبيقيا بالصورة المثالية, لذا االعمال 

تحتاج المنظمات وعمى اختالف مجاالتيا ومن اجل تطبيق اليات العمل عن بعد يجب 
ان يكون االفراد العاممين فييا يتمتعون بوعي كبير جدًا بالمواطنة الرقمية واالستخدام 

المسؤوليات والواجبات المرتبطة بأستخدام التكنولوجيا  ا وان يعرفواالمثالي لمتكنولوجي
 لغرض تعزيز العمل عن بعد ونجاحُو في المنظمات. 

 Research Importanceهمية البحث أ
لقد برزت اىمية البحث نتيجة قت الدراسات )العربية واألجنبية( التي تناولت متغيرات 

متغيرات ادارية اخرى, فضاًل عن البحث بشكل مفرد وبالبحث والتقصي في عالقتيا مع 
, مما تولد فجوة في االدبيات ذات عدم وجود بحث واحدة تجمع بين متغيرات البحث

الصمة, االمر الذي حفز الباحثين عمى الدخول في ىذا المجال لمتحقق من طبيعة 
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العالقة بين تمك المتغيرات, فحاز البحث الحالي عمى أىميتُو كونو تطرق الى متغيرات 
 مة عمى المستوى الوظيفي ىي )المواطنة الرقمية, العمل عن بعد(. مي

 Research Objectives اهداف البحث
, اذ يحاول ييدف ىذا البحث الى معرفة دور المواطنة الرقمية في تعزيز العمل عن بعد

 البحث االجابة عن االسئمة التالية:
ماىي عناصر المواطنة الرقمية والتي تعزز تطبيق العمل عن بعد عمى ارض  -0

 الواقع في مجتمعاتنا؟ 
 ما مدى تقبل تطبيق فكرة العمل عن بعد من قبل المنظمات واالفراد العاممين؟  -9
 ىل االفراد العاممين في المنظمات يتمتعون بالوعي بالمواطنة الرقمية؟  -3

 المبحث الثاني

 لبحث اإلطار النظري ل

Theoretical Framework  

  Digital Citizenship اوالً: المواطنت الرقميت

  The Concept of Digital Citizenshipمفهوم المواطنة الرقمية  .1
ىي الرقمية  لثانيةتتكون المواطنة الرقمية من كممتين االولى المواطنة وا    

المواطنة ليا العديد من المعاني , وىما في الواقع مفيومان مختمفان تماماً 
المتعددة ومن بينيا )التربية المدنية( والتي تأتي من الكممة اليونانية سيفيتاس 

Civitas))  والتي تعني دولة وكذلك يمكن ترجمة كممة المواطنة بمعنى
( مجموعة من 0يوضح الجدول ) .Banks, 2008:136) ))عضوية الدولة(

 تعاريف المواطنة الرقمية.
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 ( مجموعة من التعاريف لمفيوم المواطنة الرقمية0جدول )
 التعريف الباحث والسنة

Ribble & Bailey, 

2007:10)) 
عن األستخدام المناسبة والمثالي قواعد السموك المناسبة والمسؤولة  ىي

عمى فيم كيفية إذ تساعد المواطنة الرقمية األفراد العاممين  لمتكنولوجيا
 .الصورة المناسبةب ستخدام التكنولوجياأ

Saxby, 2015:164))  انيا قواعد السموك المناسبة والمسؤولة فيما يتعمق بأستخدام التكنولوجيا أو
 .ىؤالء الذين يستخدمون االنترنت بأنتظام وفعالية

Koni,2021:12))  انيا ىي القدرة عمى التفكير النقدي والتصرف بأمان والمشاركة بمسؤولية
 .في العالم الرقمي

Ribble,2021: 74))  ىي التركيز عمى الميارات التي يحتاجيا جميع المستخدمين لمتكنولوجيا
 .والتعامل معيا بشكل فعال في عالم رقمي دائم التوسع

 المصدر: اعداد الباحثين 

 The Importance of The Digital Citizenshipاهمية المواطنة الرقمية .2
  ويمكن تمخيص اىمية المواطنة الرقمية في النقاط التالية: 

معرفة االستخدامات  تساعد المواطنة الرقمية عمى مواكبة التطور والتكنولوجيا -
 .المناسبة ليا

مساعدة االفراد عمى اتخاذ قرارات واجراءات عند استخدام التواصل االجتماعي ليا  -
 (. (Shane,2016:30-31القدرة عمى اثارة التغيير االجتماعي االيجابي والسمبي  

تساعد عمى االستخدام االمثل لتكنولوجيا المعمومات واالتصاالت وفيم المستخدم  -
ة الرقمية االيجابية كما يساعد المواطنين ومعرفتو والوعي والوصول الى المواطن

ين بناء عمى التفاعالت الرقمية مع االخرين من لرقميين عمى التصرف كأفراد مسؤولا
 .(Alqahtani et al., 2017 :96)خالل اتباع قواعد السموك عبر االنترنت 
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ت لتعزيز السموك المحترم رقمية عمى استخدام موارد االنترنتركز المواطنة ال -
المتسامح بين افراد المجتمعات مما ينعكس ايجابيًا في زيادة انشطة التعاون المدني و 

Jones & Mitchell, 2015: 2)). 
المواطنة الرقمية في الواقع ىي قضية مجتمعية ليا وجود عمى نطاق عالمي وتشمل  -

موضوعات متعددة ومنيا الوعي العالمي والسموك االخالقي واالختالفات في انظمة 
المعتقدات واالختالفات في االعراف االجتماعية والمواقف والسموكيات والتي تحتاج 

    (Hintz et al., 2017: 733). الى ان يتم تقييميا بشكل مستمر 
 Benefits of (DICI)  ةفوائد المواطنة الرقمي .3

تعمددددل بيددددا ة ومميددددزة لجميددددع المنظمددددات التددددي تعددددد المواطنددددة الرقميددددة نقطددددة ميمدددد
ذ انيدددا مدددن السدددموكيات االساسدددية المفيددددة التدددي تدددنعكس عمدددى إوتشدددجعيا وتمكنيدددا, 

الناتجددة عددن االسددتخدام الفعددال ميددارات والمعرفددة ارض الواقددع مددن خددالل اكتسدداب ال
 بدددداحثينلقددددد حدددددد العديددددد مددددن الوالددددواعي لمتكنولوجيددددا عمددددى اخددددتالف تطبيقاتيددددا,  

 ,Işikli وىي كاألتي:مجموعة من الفوائد التي نحصل عمييا من المواطنة الرقمية 

2015: 31)).   
 التوسع االفتراضي لمفضاء  الرقمي العام  والمجتمع المدني .1

 ,الرقمدي والعدالمالدى المجتمعدات الحقيقيدة  االوندة االخيدرة فدي الفائددة هتم اضافة ىدذ
وجددددود مسدددداحة أكبددددر لمحركددددة والمزيددددد مددددن فددددرص  نددددات  عددددناالفتراضددددي فالعددددالم 

 دون مغادرة المنزل.  الرقمي عمى االنترنت المشاركة في المجتمع
 الزيادة في التنظيم األفقي . 2

وتوسدع التكنولوجيدا مالحظة ان المجموعات االفتراضية التي تتزايد مع تقدم  نايمكن
يزيدددد  ذإ, وشدددبكات االتصدددال بشدددكل متسدددارع تفتقدددر الدددى التسمسدددل اليرمددديالرقميدددة 
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ممدا يدؤدي الدى توسدع التنظيم االفقي من التفاعل بين االعضاء وتبادل المعمومدات 
 . منظماتال وبناء شبكة من العالقات داخلانشطة التعاون 

 تعزيز العولمة. 3
فدي جدداول االعمدال مدن خدالل كدان ذلدك المواقع تنتشر بصورة سريعة سدواء  بدأت
وجداول اعماليا المحمية وتحوليا الى جدول اعمال وطني او حتدى  اجنداتيافرض 

الددى العالميددة, وكنتيجددة لضددغوط المجتمددع ىددذه الواقددع لتنتقددل زيددادة جددداول االعمددال 
الدددولي يبددرز بالضددد مددن الممارسددات المحميددة لمحكومددات ويمكددن ان تددؤثر القضددايا 

 العالمية عمى الحكومات المحمية سمبًا وايجابيًا. 
 إخفاء الهوية . 4

النشطاء والمواطنون المتظاىرون بالغالب تالحقيدم االجيدزة االمنيدة فدي العديدد مدن 
مواقدددع  فددديالعدددالم النيدددم يزعجدددون الحكومدددات فالموضدددوعات الموجدددودة  الددددول مدددن

افعدداليم ولكددن ردود االنترندت ومواقددع التواصددل االجتمدداعي تسددمح لمنشددطاء بإظيددار 
فاليويددات المجيولددة  تصددبح ىددذه االنشددطة مجيولددة اليويددة, مددن ثددمبإخفدداء ىددويتيم و 
الممارسددات ريددر الصددحيحة التددي قددد تحصددل داخددل المنظمددات لنقددد تتدديح الفرصددة 

لغدددرض المسددداعدة فدددي تصدددحيح او الحدددد مدددن ىدددذه بصدددراحة وبدددال خدددوف وشدددجاعة 
 الممارسات. 

 . التحول الى الالمركزية 5
 يدةالمركز  تاصدبحذ إ, في الثقافة الرقمية ابتعدت عمميدة صدنع القدرار عدن المركزيدة

التحدددول الدددى الالمركزيدددة و تعددددد فدددإن  م مدددن ثدددو  ا فدددي صدددنع القدددرار تفردىدددل فاقددددة
الن مفددداىيم التسمسدددل اليرمدددي وصدددنع القدددرار والسدددمطة والقيدددادة تعمدددل ميدددم المراكدددز 

فدي  العداممينوفسدح المجدال الدى المدوظفين عمى افسداح المجدال لمقيدادة الديمقراطيدة 
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اضدددعاف المركزيدددة يندددت  عدددن ذلدددك  مدددن ثدددمو رائيدددم أالمنظمدددات بالمشددداركة واعطددداء 
 العمل الالمركزي.وتطور 

 عالج لمبيروقراطية المرهقة. 6
لقدددد ادت تقنيدددات االتصددداالت الذكيدددة عبدددر االنترندددت الدددى تحدددول ثدددوري فدددي االمدددن 

تمدت ازالدة قدوة النقدل ريدر  ذإ, والكفاءة وسرعة االتصاالت الداخمية بين المؤسسدات
 ذإرسددائل الديناميكيدة لمددورق والتحدول الددى الممفدات سددريع االرسدال عبددر االنترندت وال

االول ىو جيداز متصدل باالنترندت والمدودم وىدذا ئين ان ىذا التحول يحتاج الى شي
وىدذا مددا يسداعد عمددى  مدا يسدداعد عمدى انجدداز العمدل مددن المندزل وحتددى اثنداء السددفر

 القضاء عمى البيروقراطية والترىل وعرقمة االعمال. 
 سياسات عامة مع جهات فاعمة متعددة . 7

المشداركة بشدكل ريدر مباشدر ومقيدد فدي عمميدات صدنع القدرار فدي يمكن لممواطنين 
ىددو المشدداركة فددي مباشددر االكثددر شدديوعًا الريددر فاالسددموب , الددديمقراطيات التمثيميددة

سنوات فالمشاركة ىنا تكون ريدر واضدحة  5-4االنتخابات التي قد تجري في كل 
المواطنددددون المواطنون الرقميددددون اكثددددر فاعميددددة مددددن فدددداو مقدددددرة فددددي صددددنع القددددرار, 

التقميديون فيما يتعمق بالمشاركة فدي عمميدة صدنع القدرار والسياسدة وىندا نحدن ندتكمم 
عددن تيسددير وزيددادة المشدداركة الفرديددة فددي صددنع القددرار عددن طريددق تقنيددات االتصددال 

 .وباالخص مواقع التواصل االجتماعي التفاعمي القائم عمى االنترنت

 Elements of DICIلمواطنة الرقمية عناصر ا .4
طريق لفيم تعقيد المواطندة الرقيمدة وقضداياىا واحدة من الك ىذه العناصرتم تحديد 

تعمدددددل ىدددددذه العناصدددددر كأسدددددداس  ذإ, تصددددددالق اسدددددتخدام التكنولوجيدددددا وشدددددبكات األوطدددددر 
لالسدتخدام المناسدب لمتكنولوجيدا وتشدكيل االسداس الددذي يقدوم عميدو المجتمدع الرقمدي كمددا 

المسدددتخدمين عمدددى فيدددم اساسددديات االحتياجددداتيم وتدددوفر نقطدددة انطدددالق لمسددداعدة جميدددع 
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 التقنيددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة وسنوضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددح ىددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذه العناصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداالتي:
80); (Ribble, 2013: 48); (Ribble, 2015: 15-17) 87Ribble, 2021:) 

 دب الرقمياأل .1
ويشددددير االدب الرقمددددي او االخددددالق الرقميددددة الددددى معددددايير السددددموك او االجددددراءات 

الرقمية وكيدف  تكنولوجياالتفكير باالخرين عند استخدام الااللكترونية وما يتعمق بالعممية 
و فددي المجتمددع ألنددا يددو انعكدداس لمددا نتمتددع بددو مددن ادب سددواء فددي مناز معيددم, فنتعامددل 

 . عبر االنتريت او في الواقع الحقيقي ءىمية سواخرين أمر بالغ األفأعترافنا باأل
 الحقوق والمسؤولية الرقمية  .2

يددور ىدذا  ذإىي تمك المتطمبدات والحريدات الممتددة الدى الجميدع فدي العدالم الرقمدي 
يدددتم تدددوفير  حدددين المجدددال مدددن المواطندددة الرقميدددة حدددول مسددداعدة المدددوظفين عمدددى فيدددم ان

الفرص ليدم مثدل الوصدول الدى االنترندت واسدتخدام االدوات الرقميدة عبدر االنترندت يجدب 
 م والتعامل معيا بصورة مسؤولة. عمييم احترام المقابل واحترام حقوقي

 الصحة والرفاهية الرقمية  .3
وتشير الصحة والرفاىية الرقمية الى الرفاىية الجسدية والنفسدية فدي العدالم الرقمدي, 

توفر التكنولوجيا العديدد مدن الفدرص والمتعدة ولكدن معرفدة كيفيدة تقسديم االسدتخدام مدع  ذإ
يداة الصدحيحة والمتوازندة مدع تدوفير المزيدد مفتداح الح ىواحتياجاتتنا واحتياجات االخرين 
 من االجيزة والتقنيات المتقدمة.

 التجارة الرقمية  .4
ويقصددددد بيددددا عمميددددات البيددددع والشددددراء إلكترونيددددًا ويركددددز عمددددى االدوات والضددددمانات 
المعمددددول بيددددا لمسدددداعدة أولئددددك الددددذين يشددددترون او يبيعددددون أو يتعدددداممون مددددع البنددددوك او 

 من االشكال في الفضاء الرقمي. يستخدمون االموال بأي شكل 
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 من والخصوصية الرقمية األ  .5
وىددي االحتياطددات االلكترونيددة لضددمان السددالمة مددن الفايروسددات التددي قددد تصدديب 
االجيزة الرقمية وريرىا من البرمجيات ويمكن ان تنتقل من نظام الى اخدر مثدل المدرض 

فيعددد فيدم اليجمددات وادراكيدا وكيفيددة منعيددا مدن الميددارات الميمدة واالساسددية اليددوم  ,تمامداً 
 والمستقبل لضمان االمن والخصوصية الرقمية. 

 الوصول الرقمي .6
 ذإنترندت ادل لمتكنولوجيا والمدوارد عبدر األالوصول الرقمي الذي يتعمق بالتوزيع الع

 ,فقدط الوصدول الرقمدي لممندازل ولديسيجب ان يكون المستخدمون عمى دراية بمجدتمعيم 
تدددوفير خيدددارات لموصدددول المجددداني مدددن الضدددروري  ذإنمدددا يتعددددى ذلدددك ليشدددمل المجتمدددع إ

 والمفتوح والمستمر لممجتمع.  
 االتصال والتعاون الرقمي  .7

يحتاج جميع المستخدمين الدى تحديدد  ذإ ,لكتروني لممعموماتويقصد بو التبادل األ
خدمين ت, فبالنسدبة لدبعض المسدرسائل االخرينية فيم كيف سيشاركون افكارىم وحتى كيف

فالتكنولوجيدا لددييا القددرة عمدى  من خالليدا  يكافحون لفيم مكانيم في العالم فاتىناك مم
 راءىم.  أمساعدتيم في العثور عمى انفسيم والتعبير عن انفسيم و 

 طالقة التدفق الرقمية . 8
سددددتخداميا وكممددددا زادت الطالقددددة الرقميددددة كممددددا زاد أىددددي عمميددددة فيددددم التكنولوجيددددا و 

خددرين بددداًل عددن مثددل دعددم األ ,تخدداذ المسددتخدمين لقددرارات جيدددة عبددر االنترنددتإحتمددال أ
عالميدة ميدة الرقميدة وفيدم الثقافدة األة الرقمية تشمل محدو األابداء تعميقات سمبية والطالق

خبددار عمددى ىدذا التمييددز بدين األ دة ومثدالوالقددرة لتمييدز المعمومددات الجيددة مددن ريدر الجيدد
 خبار الصحية والحقيقية. المزيفة )االشاعات( من األ
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 القانون الرقمي . 9
ويشدددددير الدددددى المسدددددؤولية االلكترونيدددددة عدددددن االفعدددددال فيمدددددا يتعمدددددق بإنشددددداء القواعدددددد 
والسياسات التدي تعدال  القضدايا المتعمقدة بعدالم االنترندت تمامدًا كمدا ىدو الحدال فدي العدالم 
الحقيقي فعالم االنترندت عميدة إنشداء ىيكدل لحمايدة اولئدك الدذين يسدتخدمون ىدذه االجيدزة 

جموعددة مددن القددوانين يجددب ان يمتددزم بيددا فددي جميددع اشددكال الرقميددة مددن االذى, ويوجددد م
يشكل يقوم بو ن كان السموك الذي إدراك أالموحات الرقمية وكذلك عمى المواطن الرقمي 

 . جريمة عمى شبكة االنترنت دجريمة في الحياة الواقعية يع
 The Digital Citizenship Dimensions ofابعاد المواطنة الرقمية.5

 في هذه الفقرة سيتم عرض ومناقشة ابعاد المواطنة الرقمية وهي كمايمي: 
عمى العناصر الخمسة األولى لممواطنة الرقمية  ((Nordin, 2016: 72-73ركز 

 والتي اشار ليا 
-80)87Ribble,2021:)  راء سموكيات المواطنة الرقمية بأعتبارىا االبعاد الكامنة و

من الناحية المفاىيمية, وذلك لتداخل ىذه االبعاد مع العناصر االربعة االخرى 
 لممواطنة الرقمية وىي:  

  قواعد السموك االلكتروني •
عندما االتصال باالنترنت يظير المواطنون الرقميون والمثقفون سموك مؤدب عندما  

االفتراضي أذ يحترمون القواعد االجتماعية واالعراف يتعامل مع االخرين في العالم 
في العالم االفتراضي وبالصورة المناسبة, كما ويتفاعمون مع االخرين الى الحد الذي 
يقومون بتحديد االسباب عند حصول اختالف في وجيات النظر في النقاشات 

 (, (Ribble & Bailey, 2007:43 ,المطروحة عمى مواقع التواصل االجتماعي

ليذا يمكن وضع تعريف اجرائي  لقواعد السموك االلكتروني عمى انيا السموك المؤدب 
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والمقبول والتي يظيرىا المواطنون الرقميون عند أتصاليم باالنترنت اذ يبدون أحتراميم 
 لمقواعد األخالقية واالعراف االجتماعية بشكل مناسب في العالم االفتراضي. 

 المسؤولية  •
طنون الرقميون والمستخدمين التكنولوجيا الرقمية الممتزمون بالقانون يتحمل الموا

المسؤولية عن أفعاليم عبر االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي, أذ انيم عمى دراية 
تامة بماىو الصواب وماىو الخطأ وماىي السموكيات المناسبة وما ىي السموكيات 

ويكونون عمى معرفة االنترنت رير المناسبة ومتى ينخرطون في االنشطة عبر 
بأنتياك حقوق النشر والقواعد والقوانين التي تضعيا المنظمات وتحمل مسؤولية 

ويضع , ((Oxley, 2010: 1انتياك منع النشر لموثائق والكتب والمخاطبات الرسمية
الباحث تعريف اجرائي لممسؤولية عمى انيا تحمل مستخدموا التكنولوجيا الرقمية 

ت ومعرفة وماىي السموكيات المناسبة وماىي القانونية ألفعاليم عبر االنترن المسؤولية
 السموكيات رير المناسبة ويكونون عمى دراية تامة بالعواقب القانونية ألنتياك القوانين

 . والقواعد ذات الصمة بحقوق النشر
  الرفاهية و الصحة •

يحتاج  االفراد العاممون في المنظمات ان يكونوا عمى وعي ومعرفة بالمخاطر 
الجسدية الكامنة والتي يمكن ان تصاحب استخدام التكنولوجيا والتقنيات الرقمية مثل 
االثار الصحية السمبية عمى العينين والكتفين والظير واالعراض األخرى التي قد تنجم 

ي قد تتطور الى الى مرحمة " ادمان االنترنت" والتي عن االستخدام رير المسؤول والت
يتولد عنيا المشاكل العقمية والنفسية فضاًل عن المشاكل الجسدية, 

(Hollandsworth et al., 2011: 39),  وبناء عمى ما تقدم يمكن وصف الرفاىية
ة والصحة أجرائيًا بأنيا السموكيات المريحة واالمنة والتي تقمل من المخاطر الصحي
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الناتجة عن استخدام الكمبيوتر ومثاليا االصابة بشد العين واالالم االخرى 
 واالضطرابات العصبية الناتجة عن استخدام الكمبيوتر. 

  المتاجرة االلكترونية •
تعد المتاجرة االلكترونية من المعايير الحديثة والتي أخذت بالدخول الى حياتنا 

من االنشطة الحياتية والتي ترتبط بثورة تكنولوجيا  اليومية, اذ تم استخداميا في العديد
المعمومات, أن انتشار الكثير من عمميات البيع والشراء وتبادل المنتجات والخدمات 
من خالل االنترنت يمكن ان نطمق عمى ىذه العممية بالمتاجرة االلكترونية, فالمتاجرة 

" المتاجرة" والتي تشير الى االلكترونية تعبير يمكن تقسيمُو الى مقطعين االول ىو 
النشاط االقتصادي الذي يتم من خاللُو تداول السمع والخدمات بين الحكومات 
والمنظمات وتحكمُو مجموعة من القواعد, اما المقطع الثانييو "االلكترونية" ويقصد بيا 
اداء النشط التجاري بأستخدام التكنولوجيا واالساليب االلكترونية ومنيا االنترنت, 

,(Ribble, 2015: 15) كترونية عمى انيا يقدم الباحث تعريفًا اجرائيًا  لممتاجرة االل
مميات البيع والشراء عبر والذين يقومون بع ينالمستيمك ينالرقمي ينادراك المواطن

االلكتروني  ت بالكيفية والطرق التي يحمون بيا أنفسيم من الحيل واألفتراساالنترن
  .والديون رير المبررة

 األمان )الحماية الذاتية(  •
تعد المخاطر االمنية الخاصة بأختراق نظم المعمومات وسرقة بيانات المنظمات ىي 
احدى ابرز االمور التي تسعى المنظمات االعمال لتجنب مخاطرىا, باالضافة الى 
وضع االليات التي يمكن من خالليا يقوم الموظفين بالحتفاظ بسرية البيانات وامنيا 

, (Thalmann et al., 2014: 174), سواء كانت بيانات شخصية او تنظيمية

االحتياطات االلكترونية التي يقوم بيا  بأنيا( اجرائيًا )الحماية الذاتيةعرف االمان يو 
مستخدموا التكنولوجيا الرقمية لضمان عدم حصول أي أختراق او سرقة أو تمف 
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لمبيانات الحساسة والشخصية من خالل تثبيت برام  مكافحة الفايروسات والتجسس 
 .  حماية في الكمبيوترات الخاصة بيموجدار ال

 Tele Workالعمل عن بعد ثانيًا: 
بدددأ االىتمددام بشددكل كبيددر بمفيددوم العمددل عددن بعددد مطمددع التسددعينيات مددن القددرن الماضددي 
ليشير الى اداء االعمال بعيدًا عن مكان العمل, كما ويقصد بو تنظديم العمدل مدن خدالل 

المعمومدات والتدي تمكدن المدوظفين والمددراء مدن تبدادل  استخدام نظم االتصاالت وتقنيات
عدن مكدان عمميدم او فدي مواقدع ريدر مكدان  ةالنشاطات واساسيات العمل من مواقع بعيد

اد بالعمدل مدن فدر لأل سدتراتيجيةتسدمح ىدذه اال , ((Perez et al., 2004: 280  العمدل
سدددرىم أعمدددى بنددداء  تسددداعد االسدددتراتيجية المدددوظفين ذإة لممنظمدددة خدددالل الصدددفحة الرئيسددد

وحيدداتيم الشخصددية حددول عمميددم بالترتيددب لتقميددل النفقددات المتعمقددة بالعمددل لموصددول الددى 
 .(Yeandle et al., 2002:12)جياد ضطرابًا وخالية من األأمنظمات أقل 

حددد االسددتراتيجيات التددي تحقددق التددوازن بددين الحيدداة أىميددة العمددل عددن بعددد كونددُو أوتبددرز 
سددرىم ويددؤدون االعمددال المكمفددين بيددا وىددذا مددا يعددزز أوالعمددل الن المددوظفين يبقددون مددع 

االسددتقالل المكدداني والددذي يددوفره العمددل عددن بعددد وبدداالخص اذا كددان مكددان العمددل بعيددد 
Malik et al., 2016:1045)). 

أن اسددتخدام التكنولوجيدا يسداعد عمددى   ((Asadullah& Fernadez,2008:3ويرى  
أحددى ترتيبدات العمدل عدن بعدد التدي  دادارة الحدود بين الحياة والعمل بشكل فعال, أذ يعد

تصددددال أيددددن ومتددددى يعمددددل طالمددددا معددددُو جيدددداز الكمبيددددوتر و أتمددددنح العدددداممين الحريددددة فددددي 
تسددمح لالفددراد جرائيددًا بأنددُو االسددتراتيجية التددي إباالنترنددت, ويمكددن تعريددف العمددل عددن بعددد 

إذ تسدداعد ىددذه بالعمددل مددن خددالل حسدداباتيم الشخصددية والكمبيددوتر الخدداص مددن المنددزل 
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سدداس اتيم األسددرية الشخصددية عمددى ىددذا األفددراد العدداممين عمددى بندداء حيدداالسددتراتيجية األ
 جياد.نفقات المتعمقة بالعمل وتقميل األضطرابات واألالتي يترتب عمييا تقميل ال

 المبحث الثاني
 نتاجات والتوصياتاالست

Conclusions and Recommendations 

  االستنتاجاتاواًل: 
يعتقد الباحث, أن البحث الحالي جاء كمحاولة متواضعة لسد الفجوة المعرفية  -0

في االدبيات السابقة والتي تناولت متغيرات الدراسة )المواطنة الرقمية, العمل 
 عن بعد(. 

تعد المواطنة الرقمية من أىم السموكيات التي تعزز االنتماء التنظيمي  -9
لمموظفين من خالل األستخدام المثالي والفعال لمتكنولوجيا وتعزيز السموكيات 
االيجابية مثل العمل عن بعد والتخمص من السموكيات السمبية والمنحرفة في 

 اساءة استخدام التكنولوجيا. 
طنة الرقمية تساعد عمى تعزيز العمل عن بعد وتطوير ان تنمية وتمكين الموا -3

 امكانيات وميارات االفراد العاممين في استخدام المثالي لمتكنولوجيا. 
يعد العمل عن بعد طريقة ناجحة لرفع مستويات االداء التنظيمي وتقميل  -4

ضغوط العمل ومساعدة االفراد العاممين في اداء االعمال بعيدًا عن مكان 
 العمل. 
 ثانيًا: التوصيات 

ادة طوير امكانيات االفراد العاممين وزييجب عمى منظمات االعمال تنمية وت -0
ي لمتكنولوجيا وزيادة الوعي ورفع قدراتيم من خالل مياراتيم في االستخدام المثال
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اقامت ورش العمل والندوات التثقيفية حول االستخدام الصحيح لمتقنيات الحديثة 
 وشبكات االتصال. 

تمكين المواطنة الرقمية من خالل تطوير البنى التحتية التكنولوجية لممنظمات  -9
فضاًل عن اقرار التعميمات واالوامر ولوائح العمل التي تنمي وتطور المواطنة 

 الرقمية لغرض تعزيز العمل عن بعد وتنفيذًه بالصورة المثانية. 
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