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ملخص :تستهدف الورقة احلالية إلقاء الضوء عىل قضية التحول الرقمي الذي صار واقعا يتسق يف جزء
كبري مع حركة التغري والثورة املعرفية واملعلوماتية والرقمية التي يشهدها العامل ،والرتاكب الكبري الذي
يمثله هذا التحول يف كل جوانب ومستويات التفاعل سواء أكانت سياسية ،أو اجتامعية ،أو اقتصادية،
أو تعليمية ،أو فكرية وأيديولوجية...إلخ ،ومدى تأثري هذا التحول الرقمي عىل احلياة االنسانية بشكل
عام ،وعىل الرتبية التي تعد املناط املبارش للمجتمعات يف حتقيق اإلعداد الكيفي ألفرادها يف سياق من
األمن الرتبوي الذي يعد الضامنة للتكوين السليم لألفراد وتشكلهم عىل قيم دافعة للتواجد والتفاعل
االجيايب املؤسس عىل معايري واضحة يف هذا السياق .وكشفت الورقة عن اشكاليات التحول الرقمي
وتأثرياته اخلطرية عىل األمن الرتبوي يف أبعاده املختلفة ،وحتاول أن تضع اطارا يمكن التفكري حوله
للخروج من هذه االشكالية اخلطرية.
الكلامت املفتاحية :األمن الرتبوي ،التحول الرقمي
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Abstract: The current paper aims to shed light on the issue of digital transformation,
which has become a reality in large part consistent with the movement of change and
the knowledge, information and digital revolution that the world is witnessing, and the
great overlap that this transformation represents in all aspects and levels of interaction,
whether political, social, economic, or educational. Or intellectual and ideological...
etc., and the extent of the impact of this digital transformation on human life in general,
and on education, which is the direct method for societies to achieve the qualitative
preparation of their members in a context of educational security, which is the guarantee
for the proper formation of individuals and their formation on values that drive presence
and positive interaction Based on clear criteria in this context.
The paper revealed the problems of digital transformation and its dangerous effects on
educational security in its various dimensions, and it tries to establish a framework
around which one can think to get out of this serious problem.
Key words: Educational Security, Digital Transformation.
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مقدمة
يشهد العرص الذي نعيش فيه اآلن ما مل يشهده غريه يف مسرية الشعوب وحياة الناس ،وال
أغايل عندما أقول أن هذه الفرتة الزمنية ستكون حمور التأريخ احلقيقي للوجود البرشي يف مسريته للرقي
وحتقيق مرامي متثل قمة ما يطمح إليه أو يعقد العزم عليه ،فلقد صار التغري سمة والقولبة أصبحت
عادة ،والتحول هو القانون الذي حيكم جمريات األمور ،بل ويفرض طابعا للسلوك املرتتب عليه .فقد
أصبح كل يشء وفقا للتطور املعريف والرقمي والتكنولوجي املقرون به؛ يسريا ،ويقرب املسافات
الفكرية واملادية واأليديولوجية ،بل ويعمد اىل كرس احلواجز الثقافية واالجتامعية واالنسانية ،ليحل
بدال منها معايري التواصل غري املألوفة أو التي ال تنتظر رد فعل أو سلوك أو تفكري عميق يأخذ وقتا أو
حيتاج ملدارسة ،فالرسعة الفائقة واخلطرية هي املعيار الذي به يمكن أن يستمر الناس أو هيلكون.
وتأسيسا عىل ما سبق ندرك أن التحول الرقمي يمثل رضورة ال انفكاك منها ملواكبة الثورة
املعرفية وللتواصل عرب األروقة املعرفية االلكرتونية يف سياق التفاعل العاملي ،وما يرتتب عىل ذلك من
توفري للوقت وتقليل للجهد واختزال املهام ،ولكن يف هذا السياق ينبغي أن نعي مجيعا أن التحول
الرقمي لن يمنحنا احلرية الكاملة يف تأسيس القيم الدافعة للسلوك االجيايب الذي يفرض قناعاتنا فيام
نجريه من تربية اجتامعية أو معرفية أو سلوكية أو مستقبلية ،ذلك ألن التواصل الرقمي الرسيع املتالحق
فائق التغري ،يمتلك معينات وأدوات ووسائط تتنامى كل يوم وتتفرد يف قدرهتا عىل التحرر من رشوط
الرقابة عليها أو السيطرة عىل مساراهتا بشكل يقيني أو يمكن التأكد منه !
وإذا كان األمن الرتبوي يتعلق بالقيم احلاكمة يف إطار املامرسة الرتبوية وتشكيل األفراد يف سياق يضمن
هلم النمو االجتامعي والسلوكي واخللقي الرشيد اتساقا مع ثقافة املجتمع وطبيعته وخصائصه وأهدافه
التي يعمد اىل حتقيقها من تربية وتشكيل أفراده ،وهو يف هذا اإلطار يسلك وفق معطيات وأنظمة
وقواعد يضعها لضبط هذه املامرسات الرتبوية ،حتى يضمن سالمتهم من التطرف الفكري أو
االنحراف عن الطريق الرشيد الذي يأمله املجتمع من أفراده...الخ.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.3.2
88

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Prof. Dr. Mahmod Fawzy Ahmed Badawy
Volume (4) No. (3) 2021

إال أن النظرة املتفحصة للواقع تشكل صدمة حقيقية ،فالتحول الرقمي الرسيع الذي نعايشه بإرادة أو
غري ارادة ،ال يعرتف كثريا بقضية القيم احلاكمة أو القواعد امللزمة للتواصل واالنفتاح املبارش عىل العامل
والثقافات األخرى وحركة التنوير والتغيري والتجديد ،وكذلك اندماج احلضارات واألفكار والرؤى
التي تصف أصحاهبا دون االتساق أو االتفاق اجلمعي املراعي للوجود املستقر أو املراعي للقيم يف هذا
السياق!
ولعل مراجعة نتائج ما توصلت اليه دراسات عديدة يف جمال األمن القومي والتحول الرقمي ،يضع
أيدينا بشكل كبري عىل القضية املحورية التي يستهدفها هذا املقال ،وكيف أن التحول الرقمي يمثل
ظاهرة خطرية ومهمة ينبغي الوقوف عندها وحتليل تبعاهتا اخلطرية عىل احلياة بشكل عام ،ومسارات
التفاعل التي تتأثر هبا بشكل كبري ،ومرام القول أننا ال يمكن أن نقف عند التحول الرقمي بشكل يمثل
دهشة أو انسياق كبري لتأثرياته ومثرياته دون أن نتحقق من أن جوانبه الكبرية واملتعددة يمكن أن يكون
هلا تأثرياهتا عىل األمن الرتبوي الذي يمنحنا القدرة عىل التعايش اإلجيايب وتشكيل املجتمعات وأفرادها
يف سياق وهدفية ما ترنو اليه الرتبية حمليا وعامليا.
مظاهر تأثر األمن الرتبوي بالتحول الرقمي:
ال مرية أن األمن الرتبوي سيتأثر كثريا بالتحول الرقمي يف أبعاد تقابلها أخرى يف العقل الواعي لتفكري
األفراد واملجتمعات والدول يف العامل حمليا واقليميا وعامليا ،ومن جوانب التأثر:


االنفتاح غري املرشوط عىل العامل وثقافات الشعوب (بخريها ورشها) دون وجود ضوابط أو
معايري يمكن أن تشكل القانون يف هذا االنفتاح.



اختزال االنسان (الكائن احلي) ،يف مقابل الرقمنة والتواصل االلكرتوين دون االهتامم كثريا
باإلنسان وتفاعله االجتامعي املحدد لسلوكه االجيايب وضبط هذا التفاعل.



انعدام قيم التامسك االجتامعي ،يف مقابل احلرية والفردية واالنطالق يف عامل افرتايض رقمي
تعجز فيه قيم التامسك احليوية عن فرض حالة تكون هي املحرك للسلوك االجتامعي.
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زعزعة املعارف  ،يف مقابل صنوف املعارف الكثرية االلكرتونية والتي يعمد أصحاهبا عىل
التضليل والبث املبارش دون رقابة أو حماسبة بحجة التواصل الرقمي وحرية التعبري
االلكرتوين.



ضعف تقدير النظام ،يف مقابل التواصل عرب املنصات وقنوات التواصل االلكرتونية والبيئات
االفرتاضية ،بحيث لن تكون هناك قواعد للسلوك البرشي املعاين والذي يؤسس عىل
التعايش واالرشاد والتوجيه.



قصور املهارة ،يف مقابل االدعاء بأن التواصل االلكرتوين سيمنحنا بمعيناته ووسائطه وأدواته
ما جيعلنا يف استغناء عن األداء الواقعي من خالل املحاولة واخلطأ والتعلم املبارش حتت مبارشة
رقيب أو مدرب.



ضعف قيم االنتامء والوالء ،يف مقابل االرمتاء يف أحضان العامل االفرتايض ،الذي يسلب العقل
واالرادة ويسلم االنسان اىل حالة من الفوىض والشتات وعدم تقدير الوطن أو تقدير اللحمة
االجتامعية ومتاسكها وحقوقها.



تاليش مفهوم الوطن ،يف مقابل االنصهار يف عوامل كلها تدعي أهنا األفضل وأن مكسباهتا من
القيم هي ما يستحق الدفاع عنه أو االيامن به..



التشتت الذهني واالستالب العقيل ،يف مقابل اجتاهات وأفكار ورؤى ومفاهيم وأفكار عرب
أروقة التواصل االلكرتونية وقنواهتا بأشكال كثرية ،يعجز الفرد عن مقاومتها أو االستغناء
عن التواصل من خالهلا.



تاليش الضمري ،يف مقابل احالل مفاهيم وتكوينات ذهنية غري حقيقية عن قيم احلق واخلري
واألصالة واجلدة ،وما ينتج عن التواصل املفتوح الذي ال يعرتف كثريا بام يضمره األفراد من
ضمري أو أخالق ،فمنطق التواصل االلكرتوين املنفعة املادية وتبادل املصالح.
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انعدام مفهوم الضبط االجتامعي ،يف مقابل احلرية االلكرتونية والتحرر الفردي من الرقابة أو
املسؤولية االجتامعية ،واحالل قيم الفردية واألناملية واملنفعة الذاتية ،والتوجه من الذات ال
املجموع.



زعزعة املفاهيم ،يف مقابل استرياد مفاهيم ومعارف وتضمينات تعصف كثريا بام يكون لدى
األفراد من مفاهيم تقرتن بالوجود االنساين االجتامعي االجيايب الرامي اىل جتويد الواقع
وجتديد الفكر ومواكبة املستقبل.



ضعف احرتام اآلخرين ،يف مقابل احلرية يف التهكم واهلجوم واالستهداف والتنمر
االلكرتوين ،مع غياب الوازع الديني واإلرشاد والرقابة والتوجيه السليم.



ضعف املقوم الديني ،يف مقابل احلرية املطلقة والتحرر من ضوابط الدين ،سيام التعرف عىل
مداخل أخرى للدين العرصي الذي يتواكب مع ما تؤمن به اجلامعات االلكرتونية ،وتروج
له جهات وكتائب ال تعرتف باألديان ،ولكنها تعمد بكل الطرق اىل حترير االنسان من ايامنه
وصالحه ،اىل جعله عبدا لذاته وشهواته وميوله غري األخالقية...الخ.



االعتالل الصحي ،نعم سيضعف اجلسد وستقل االرادة املقرونة به ،وستقل احلركة اجلسدية،
ذلك للتعرض لفرتات االستالب والتوحد واالدمان االلكرتوين الذي سيفقدنا الطاقة
االجيابية للتفاعل النشط وللحركة وما قد يرتتب عىل ذلك من آثار صحية خطرية عىل العقل
واجلهاز العصبي وردة الفعل..



االهنيار األخالقي ،يف مقابل احلرية املطلقة وتبادل كل صيغ وأشكال االستمتاع دون املراقبة
والسلوكيات غري املنضبطة والتي يلعب فيها البعد االلكرتوين دورا خطريا بتأثرياته ومتغرياته
وجاذباته الفاتنة وبالتايل االنحراف يف مسارات كثرية ،والبعد عن الطريق القويم.

إطار تصوري ومعززات للخروج من اإلشكالية:
لعل ما سبق عرضه من دالالت ومؤرشات واستخالصات تتعلق بالتحول الرقمي وما يمكن أن يمثله
يف قضية األمن الرتبوي جيعلنا وبام ال يدع جماال للشك يف حالة دفع قصوى اىل أن نعيد التفكري يف قضية
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التحول الرقمي الشامل لكي نجد ألنفسنا وألوالدنا ما يعاوننا عىل تربيتهم وتوجيههم وارشادهم ،يف
االجتاه الرتبوي اآلمن الذي يضمن هلم نموا سويا سليام واجيابيا ،ويضمن للمجتمع استمرارية فاعلة يف
سياق من األخالقيات والقيم التي حتفظ أمنه واستقراره وتفرده عل كل املستويات.
ومن األمور التي ينبغي أن تراعى للتعامل مع الوضع القائم وجتنب التداعيات اخلطرية لتحول الرقمي
بكل أشكاله ما ييل:


الرؤية الشاملة :فمن الرضوري أن تكون هناك رؤية شاملة يمكن االتفاق عليها فيام يتعلق
باالنفتاح الرقمي عىل ثقافات الشعوب والتعرض املبارش للتأثريات التي تصاحب هذا
االنفتاح ،بحيث نضع سياقا فكريا نحدد من خالله هدفية التواصل الرقمي وما نرنو إليه منه،
ويف ذات الوقت نضمن أمنا يف التفاعل عىل كل مسارته ويف أوجه تفعيله.



التنسيق الكامل :ويتعلق التنسيق برضورة أن تتكاتف كل اجلهود املتعلقة بالتواصل الرقمي،
بحيث تسلك املؤسسات الرتبوية وغريها يف إطار فكري تعكسه مسارات آمنة من كل
األطراف وعىل هدى من معايري واضحة وقيم للسلوك االلكرتوين يف هذا السياق ال يمكن
االختالف عليه أو اخلروج عنه.



االتفاق القيمي :تعكس القيم جوانب اجيابية ننشدها من السلوك وهي معايري قياسية ملا هو
مقبول أو غري مقبول ،ويف هذا السياق ينبغي أن تتضافر كل مؤسسات املجتمع الرتبوية
وغريها لوضع إطار اتفاقي من القيم الرتبوية التي حتكم عملية التواصل الرقمي ،وتكون
املحك املهم والكبري يف تقييم السلوك وضبط مساره يف هذا السياق.



التأمني الرقمي :وهذا األمر يتعلق بشكل كبري بوجود ضوابط وقواعد ترشيعية وقانونية
ملزمة لكل األطراف فيام يتعلق بالتواصل الرقمي ،وهو ما حيدد شكل التفاعالت وأنامط
املشاركات ونوعها ،ويف اآلن عينه يضمن لكل املتواصلني أمانا يتعلق بمامرساهتم وتفاعلهم،
ويضمن هلم حقوقهم يف ظل انفتاح رقمي كبري ومتسارع ،تضعف فيه أساليب املراقبة املقننة
أو التتبع اآلمن.
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االرشاد املستمر :من الرضوري أن تعمل مؤسسات املجتمع عىل اطالقها عىل تقديم معارف
وتفصيالت كثرية تتعلق بالتواصل الرقمي غري املنضبط ،بل وشكل املامرسات الرقمية التي
تصدر من بعض املواقع االلكرتونية ومصادر املعلومات الرقمية عىل اختالفها ،ويف هذا
الساق ينبغي أن يتم ارشاد املتواصلني بشكل مستمر للحذر والتعامل احلريص مع املواقع
االلكرتونية وكل أشكال االتصال الرقمية ،جتنبا لالنحراف أو الوقوع يف رشك التغريب
والتضليل الفكري أو االستالب العقيل ..الخ.



ترقية الوعي :يف جزء كبري من السلوك غري االجيايب أو املتسم بالقصور ،ما يعكس درجة متدنية
من الوعي واإلدراك ،ذلك الذي يتعلق باملعارف السليمة واالدراك الكامل لكل اجلوانب
املتعلقة به أو التي تؤثر عليه ،وهلذا فمن املهم ترقية وعي األفراد واملؤسسات الرتبوية بقضية
التح ول الرقمي بكل أبعادها ،ومنحها اإلدراك واملعرفة الكاملة املتعلقة هبذا التحول وما
يمكن أن يرتتب عليه من نتائج سواء عىل مستوى األفراد أنفسهم أو املجتمع بشكل عام.



احلوار الشامل :التعرف عىل وجهات نظر أبنائنا ومواقفهم الذهنية والتصورية حول التواصل
الرقمي وأبعاده املختلفة ،يعد بعدا ذا أمهية كبرية ،ألنه يضع أيدينا بعمق كبري ويقني عىل ما
يضمره أبناؤنا وما يعتزمون عليه أو يقررونه يف تواصلهم ومناشطهم االلكرتونية ،وهذا ما
يستدعي اقامة حوار شامل وموسوعي ومستمر معهم حول التحول الرقمي ،وما يمكن أن
حيدثه فيهم من تأثريات كبرية وخطرية ،إذا مل يكونوا عىل وعي هبا وبأساليب االخرتاق الذهني
التي يمكن أن تتم دون تنبه أو حذر.



الشفافية يف اإلقناع :يتوقف النجاح يف الوصول اىل غايات حمددة من مناولة قضايا معينة عىل
درجة الشفافية التي يتمتع هبا أطراف التفاعل أو التشارك ،وعىل هذا فمن الرضوري أن يتم
عرض احلقائق واملعلومات والبيانات املتعلقة بالتحول الرقمي وتداعياته بمنتهى الشفافية
والصدق دون تزيد أو ادعاءات خترج عن اإلطار التقويمي الذي ننشده ،فنحن نتعامل مع
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أجيال وكيانات انسانية هلا من احلق أن نحرتم عقوهلا واجتاهاهتا وأنامط تفكريها ،عندما نقيم
تعاطيا ذهنيا أو حمكيا معهم.


اتاحة الفرص للتعبري :أبناؤنا وكل من يتعاطى يف إطار التواصل الرقمي ،يملكون حجج
ووجهات نظر مهمة تتعلق بأنامط وأشكال التفاعل والتعاطي االجيايب مع كل حمكات
التواصل الرقمي ،ولدهيم من الرصيد اخلربايت ما جيعلهم متمسكون أكثر بالتواصل
وبالتفاعل املستمر عرب مساراته ووسائطه وأدواته االلكرتونية ،وهذا ما يدفعنا دفعا لرتك
الفرصة هلم للتعبري احلر عن مواقفهم وما ينشدون ،ويف ذات الوقت نحاول أن نصل معهم
لرؤية أو صيغة اتفاقية للتواصل الرقمي ،تضمن هلم سالمتهم ويف نفس الوقت ال حترمهم
من مكتسبات التواصل وتأثرياته االجيابية والفريدة.



ترقية الكفاءة :حتى يكون لدينا سياج واقي حيمي أبناءنا من التحول الرقمي غري االجيايب،
فالبد أن نمكنهم من مهارات التحول الرقمي االجيايب ،تلك املهارات التي متكنهم من
التفاعل التواصل االلكرتوين واالستفادة الكاملة من كل املعطيات الرقمية يف تيسري احلياة
وأداء املهان وترقية األعامل وتبسيطها ،وهذا ما يمكنهم من جتنب التأثريات السالبة هلذا
التحول والتي ترصف األبناء عن اجيابية التحول ،ويف نفس الوقت تكون هناك ضامنة ودعامة
معرفية مهارية تقويمية لكل أشكال التفاعل وأبعاده املعلنة واخلفية.



التقويم املستدام :يتعلق السلوك ومرتتباته املقبولة يف إطار االستهداف العام ،بدرجة التوجيه
املستمرة والدقيقة لكل مرحلة أو خطوة من خطواته ،وهذا ما يتعلق بالتقويم الذي يعدل
املسار ويضع حلوال أو عالجات لألمر ،وهذا هو املطلوب وبشكل شمويل فيام يتعلق
بالتواصل الرقمي يف إطار التحول الرقمي الذي صار واقعا مهام وخطريا يف آن ،ولذلك فمن
املهم بل ومن الالزم الالزب تقويم املامرسات االلكرتونية وتعديالها ورسم مسارات
للتفاعل تكون مما يقبله املجتمع الرتبوي وحيرص عليه تأمينا لألفراد ولنموهم السليم.
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الدفع األخالقي :األخالق هي الركيزة األساسية لضبط مسارات السلوك ،بل وتوجيهه
الوجهة االجيابية التي تؤيت ثامرها يف العائد ،ومن هذا املنطلق فمن الرضوري التأكيد عىل
اجلانب األخالقي عند التواصل الرقمي ،ألنه يعمل كسياج رضوري يف احلفاظ عىل األمن
الرتبوي وتشكيل األفراد عىل ضوابط خلقية تعمل كموجهات داخلية للسلوك االلكرتوين
عند التواصل ،ويكون ذلك بتضافر اجلهود الفردية واملؤسسية للوفاء هبذا اجلانب املهم
واخلطري يف آن واحد.



التوسط واالعتدال :التوسط يف االجراءات املرتتبة عىل السلوك الرقمي واالعتدال فيه يعد
أمرا مهام يف احلفاظ عىل األمن الرتبوي ،ألن ذلك يمنح األفراد واملجتمع بكافة عنارصه
الفرصة احلقيقية للتفكري واعادة التفكري ،ومن ثم اختاذ اجراءات مناسبة عند التواصل الرقمي
ويف التفاعل املستمر عرب شبكاته ومنصاته املختلفة ،وهذا يقتيض تدريب األفراد عىل التوسط
واالعتدال يف االستعامل من خالل تكثيف التواصل واالرشاد املستمر.



حيوية التواصل واالجتامع :االنسان كائن اجتامعي يتحدد وجوده وفاعليته بالتواصل
والتفاعل داخل الساق االجتامعي احليوي الذي يمنحه الفرصة للتعبري عن الذات والوجود
االجتامعي ،ولعل مراقبة اجلامعة لسلوك أفرادها املالحظ واملعاين هو ما حيدد اجتاه هذا
السلوك ويضبط مساره يف الوجهة التي يرتضيها املجتمع ويؤكد عليها يف تشكا أفراده ،ومن
هنا فان تكثيف التواصل احليوي يف مقابل التواصل الرقمي يعد ذا أمهية كبرية يف احلفاظ عىل
ثبات واتزان األفراد ،ويف بلوغهم حد األمن الرتبوي الذي ننشده من قضية االجتامع عىل
اطالقها.



وجود أطر للوقاية :تعد الرقابة مقوما رضوريا لضبط السلوك وتوجيه مساره ،ومن هنا كان
البد أن يتم التفكري يف وجود أطر معيارية للرقابة مؤسسة عىل ضوابط ومواثيق قيمية يتم
االتفاق عليها لكي تضبط التواصل عرب األروقة الرقمية ومثيالهتا ،وهذا يف جزء كبري يمكن
أن يساعد يف السيطرة عىل السلوك الرقمي غري املراعي لألصول واملعايري والقيم املتفق عليها،
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وبالتايل املحافظة عىل حالة الثبات والسلوك القويم الذي حيفظ األمن الرتبوي وتشكيل
األفراد ومحاية املجتمع.


التفاعل املرشوط :من غري املقبول أن يرتك التواصل الرقمي لألفراد أو اجلامعات عىل غاربه،
وال يمن أن نتأكد من اجيابية التواصل بشكل مستمر ،إال اذا كانت هناك رشوط ملزمة
للسلوك والتفاعل ،وبالتايل فإن وضع الضوابط السلوكية والتفاعلية أو رشوط التواصل
سواء أكانت شخصية أو معيارية أو مجاعية ،من شأنه أن حيفظ عىل األفراد واملجتمعات أمنهم
الرتبوي ،ويضمن هلم كذلك وجودا مستقرا يف التواصل الرقمي أساسه املوضوعية واملوثوقية
ومن ثم االستقامة والسلوك املقصود.



االعرتاف بأن الرقمنة آلية :جوهر مهم جدا ينبغي االلتفات إليه واإلعالم به ،بل وتكريسه يف
نفوس األفراد واجلامعات واملسئولني والقادة وغريهم ،وهو أن التواصل الرقمي هو آلية أو
وسيلة فقط للوصول اىل حتقيق أهداف معينة يف مساقات حمددة يبتغيها املجتمع ،وبالتايل ال
ينبغي أن نرتك األبناء واملتواصلني ليجعلوا من التواصل الرقمي غاية يف ذاته ،ألن ذلك
سيسلبهم عقوهلم وتركيزهم وثباهتم النفيس واالنفعايل والتواصيل ،وسيفقدون معه كذلك
كل أسباب االنجاز احلقيقي أو التشكيل ،ولذا وجب أن تقوم مؤسسات املجتمع بالتنبيه عىل
هذا والتأكيد عليه ألنه مدخل مهم من مداخل التقليل من سيطرة وتأثري التحول الرقمي عىل
األمن الرتبوي عىل اطالقه.
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 ،4%D8%B1-تاريخ الدخول.2018/8/30 :

 .24القدهي ،مشعل عبد اهلل ( :)2011املواقع اإلباحية عىل شبكة االنرتنت وأثرها عىل الفرد
واملجتمع ،مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية ،متاح عىل:
 ،http://www.saaid.net/mktarat/abahiah/1.htm,op.3تاريخ الدخول.2018/1/1 :
 .25القريش ،خلف سليم .)2015( .تصور مقرتح مليثاق أخالقي للمعلم واملتعلم يف اململكة
العربية السعودية يف ضوء الفكر الرتبوي ،جملة الثقافة والتنمية ،العدد( ،)92مايو224 :
 .26قصاص ،مروان ،واألمحدي ،عيل .)2016( .مؤمتر ضوابط استخدام شبكات التواصل
االجتامعي يعلن توصياته ويقدم شكره وتقديره للقيادة الرشيدة ،جريدة اجلزيرة11 / 25 ،
 ،2016/القضية(العدد)  ،16129متاح عىلhttp://www.al- :

 ،jazirah.com/2016/20161125/ln31.htmتاريخ الدخول.2018/4/1 :
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 .27حممد ،بركات عبد العزيز ( " :)2009تأثري االنرتنت يف التفاعل العائيل؛ قراء يف توجهات
البحوث العلمية " ،املؤمتر العلمي االول (األرسة واالعالم وحتديات العرص) ،مرجع
سابق.746 – 721 :
 .28حممود ،والء عبد اهلل .)2018 (.مقومات تنمية املوارد البرشية األكاديمية بجامعة بنها ىف
العرص الرقمى "الواقع وسيناريوهات املستقبل "جملة كلية الرتبية ،جامعة كفر الشيخ ،العدد
األول ،املجلد الثانى ،ص ص 90-18
 .29حممود ،مدحية فخري .)2011 ( .دراسة حول دور اجلامعات املرصية يف مواجهة اجلرائم
اإللكرتونية لدي الطالب( ،موقع آفاق علمية وتربوية) ،متاح عىل:
 ،http://al3loom.com/?p=980تاريخ الدخول2018/3/22 :
 .30مسيح الزين ،أميمة.) 2016 (.التحول لعرص التعليم الرقمي تقدم معريف أم تقهقر منهجي،
املؤمتر الدويل احلادي عرش بعنوان " التعليم يف عرص التكنولوجيا الرقمية " ،لبنان:
طرابلس 4–22 ،إبريل.

 .31مشهري ،عمر أحمد .)2016(.تأثريات الثقافة الرقمية عىل الطالب اجلامعي من وجهة نظر
طلبة كلية العلوم الرتبوية جامعة الزرقاء واجتاهاهتم نحوها ،جملة الزرقاء للبحوث
والدراسات اإلنسانية ،جامعة الزرقاء ،األردن ،العدد األول ،املجلد السادس عرش.

 .32نور الدين ،خرض .)2016(.آثار اإلعالم عىل األمن الرتبوي وسبل احلد من سلبياته ،جملة
الوحدة االسالمية ،السنة اخلامسة عرش ـ العدد  ،174متاح عىل:
 ،https://www.wahdaislamyia.org/issues/174/knoureldine.htmتاريخ
الدخول2021/3/10 :م
 .33اليونيسيف .)2018( .عن الرقمية يف حياة أوالدنا ،مؤمتر للمركز الرتبوي ،متاح عىل:
https://www.lebanon24.com/news/448038
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